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تأثير الغزو المغولي على الحياة 
  العلمية...

 العدد الخامس اآلدابمجلة مداد 

 
فقد عرفت الحضارة العربية االسالمية بغناىا الفكري، والعممي؛ حتى  اىارت 

عممىىىاال االمىىىة ومفكرييىىىا فىىىي  ىىىت  العمىىىو ، ال تضىىىاىييا  مىىىة مىىىذ ارمىىى ؛  ذ بىىىرع 
والمعىىار ، وكىىاذ ليىى  القىىدح المعمىى  فىىي ىىىذا المبىىاد، وسىىما  سىى  بغىىداد الحاضىىرة 
العباسىىىية التميىىىدة، و ذتىىىرذ ىىىىذا االسىىى  بغىىىزارة االنتىىىاج االدبىىىي والفكىىىري؛ وذىىىد   ىىىد  
خمفىىاال الدولىىة العباسىىية ىبىىاتي  وعطايىىاى  مىىذ  بىىد بنىىاال اىىرح عممىىي ال يضىىاىيو 

 ر؛ حت  اابحت منبرًا لمعم  والعمماال.ارح آخ
وتعرضت بغداد ومدذ العرا  ارخرى ال  اعت  ىبمىة بربريىة تمتمىت بىالغزو 

 ؛ وذد فتى  ىىذا االبتيىاح بسىكاذ المدينىة، 8558ىى/656المغولي واحتالليا سنة 
ومن آتيا العمرانية، ومراكزىا الحضارية، وامتدت يده ال  ذتد عممائيا، او اسىرى  

  ومني : مذ  وذي في نفسو،  و مالو، او كتبو، واذ ىذا الغزو استيد  وت ريدى
 البية المبتمع البغدادي؛ وخااة العقىود النيىرة فيىو، وعمى  مىا يبىدوا  نيى  ادركىوا 

 اذ ىذه ال ريحة، تمتد خطرًا كبيرًا عم  وبودى . 
ويحتىىىد ىىىىذا البحىىىث  ىميىىىة كبيىىىرة ومىىىاترة لىىىيس فىىىي تىىىاري  الحضىىىارة العربيىىىة 

المية فحسى  بىد فىي تى ري  االنسىانية بمعىاال؛ اذ اوذى  ىىذا االبتيىاح عبمىة اإلس
 التقد  والمعرفة. 

 ذ طالىىت يىىىد الغىىزاة الىىى  تخريىى  المن ىىىآت العمميىىة، وحىىىر  ونيىى  المكتبىىىات، 
واعتقاد العمماال وذتمي  وكاذ البحث ييد  ال  ك ى  حبى  الىدمار، والقتىد الىذي 

  طاد العمماال، وتراتي  الفكري والعممي.
بعىىد اسىىتقرار االمىىر لمعباسىىييذ، وعىىر  الخمفىىاال باحتضىىاني  لمعمىى ؛ والعممىىاال؛ 
بىىىد ت الحركىىىة العمميىىىة ببغىىىداد تنمىىىوا وتزدىىىىر،  ذ كانىىىت بغىىىداد فىىىي طميعىىىة المىىىدذ 
االسىىالمية التىىي رفىىدت الحضىىارة االنسىىانية فىىي مختمىى  مبىىاالت الحيىىاة؛ واسىىيمت 

دورىىىىىا خالذىىىىًا وفىىىىاعاًل فىىىىي  اسىىىىيامًا عظيمىىىىًا فىىىىي بنىىىىاال الحضىىىىارة االنسىىىىانية؛ وكىىىىاذ
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النيضىىة العمميىىة والتعميميىىة، وكانىىت بىىارة اال ىىعاع الحضىىاري منىىذ ت سيسىىيا سىىنة 
 . (8) 8558ىى/656 ، حت   حتالليا مذ ذبد المغود سنة 765ىى/845

وتاكد ال واىد التاريخية كافة، اذ الخمفىاال العباسىيوذ فتحىوا  بىوا  عااىمتي  
بزلوا لي  العطاال، و ضفوا عمىيي  ضىرو  الت ىري  البديدة بغداد  ما  العمماال، وا

. وكىاذ الخمفىاال العباسىييذ  نفسىي  (5)والت بيع؛ بغض النظر عذ ممميى  وعقائىدى 
عممىىاال، ويعىىدوذ  نفسىىي  حمىىاة لمعمىى ، فعظىى   ىى ذ بغىىداد، بفضىىد ت ىىبيع الخمفىىاال 
والوزراال، والقادة حت   سي  كتير مني  في ت سيس دور العم  التي خربت اعىاظ  
العمماال؛ وفحود الكتا  والمىالفيذ، الىذيذ كىانوا رواد الحركىة الفكريىة فىي العاىور 

 . (3)الوسط 
لقىىىىىد  تنىىىىى  الكتيىىىىىر مىىىىىذ الفقيىىىىىاال، والعممىىىىىاال، والمىىىىىارخيذ، عمىىىىى  بغىىىىىداد مدينىىىىىة 

قىاد عىذ  ىميىا الحسىذ فالمناور و   الدنيا وسيدة البالد؛ وحاضرة الدولىة العربيىة 
. وذىاد عنيىا (4)اد فقىد سىقط، ىى  بيابىذة العمى ((بذ عرفة:))مذ ل  يوتقىو  ىىد بغىد

                                 
عبىىد العزيىىز، محمىىد الحسىىيني، الحيىىاة العمميىىة فىىي الدولىىة االسىىالمية،)دار العمىى  لمماليىىيذ، ( 8)

؛ البمعىىىة، احمىىىد ذاسىىى ، المميىىىزات والعنااىىىر العماريىىىة فىىىي المدرسىىىة 58بيىىىروت، ال. ت(،
ال ىىىرابية، بغىىىىداد فىىىىي التىىىى ري ، مبموعىىىىة مىىىىالفيذ )دار الحكمىىىىة لمطباعىىىىة والن ىىىىر، بغىىىىداد، 

8998،) 75 . 

 5سىعيد عبىد الفتىاح وآخىروذ، دراسىات فىي تى ري  الحضىارة االسىالمية العربيىة، ط عا ور،( 5)
 . 88 (، 8986)من ورات ذات السالسد، الكويت، 

 .59-58عبد العزيز، الحياة العممية في الدولة االسالمية، ( 3)

الخطيىى  البغىىدادي، احمىىد بىىذ عمىىي ابىىو بكىىر، تىىاري  بغىىداد،)دار الكتىى  العمميىىة، بيىىروت، ( 4)
 . 43/ 8.ت(،جال
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:))بغىىداد مدينىىة دار السىىال  وحضىىرة االسىىال ، ذات القىىدر ال ىىري  (8) بىىذ بطوطىىة
 والفضد المني ، متوى الخمفاال ومقر العمماال((.

كانت بغداد تزخر بالماسسات التعميمية؛ ومذ  برزىا المسابد والبوامىع التىي 
تعميميىىة منىىذ ن ىىوئيا، الىى  بانىى  وظيفتيىىا االساسىىية ذامىىت بوظيفتيىىا كماسسىىات 

كامىىىىاكذ لمعبىىىىادة، وكىىىىاذ مىىىىذ الطبيعىىىىي  ذ تخىىىىتص المسىىىىابد والمسىىىىابد البامعىىىىة 
 .(5)بالدراسات الدينية، وما يتاد بيا مذ عمو  العربية

اما المدارس: فقد حفمىت بغىداد بالمىدارس العمميىة، ال تضىاىييا  ي مدينىة فىي 
عنىىىىىد زيارتىىىىىو ليىىىىىا فىىىىىي سىىىىىنة  (4)ذىىىىىاد عنيىىىىىا  بىىىىىذ ببيىىىىىرفقىىىىىد  (3)العىىىىىال  االسىىىىىالمي.

 :))والمىىىدارس بيىىىا نحىىىو التالتىىىيذ، وىىىىي كميىىىا بال ىىىرذية((. وكىىىاذ 8884ىىىىى/585
 .(5)( مدرسة38ببغداد عند احتالليا مذ ذبد المغود )

  

                                 
محمد بذ عبىد ا  المىواتي، رحمىة ابىذ بطوطىة المسىماة تحفىة النظىار فىي  رائى  االماىار ( 8)

)ماسسىىىىة الرسىىىىالة، بيىىىىروت،  4وعبائىىىى  االسىىىىفار، تىىىىم: د. عمىىىىي المنتاىىىىر الكتىىىىاني، ط
 . 8/545 (،ج8985

حريىىىو، معىىىرو ، ب ىىىار عىىىواد، التربيىىىة والتعمىىىي ، حضىىىارة العىىىرا ، مبموعىىىة مىىىالفيذ )دار ال( 5)
 .8/85 (، ج8985بغداد، 

ينظىىىر، راو ، عمىىىىاد عبىىىد السىىىىال ، مىىىىدارس بغىىىداد فىىىىي العاىىىر العباسىىىىي، )مطبعىىىىة دار ( 3)
 .587-35 (،8966الباري، بغداد، 

 .555 (،8985محمد بذ  حمد، رحمة ابذ ببير،)دار اادر، بيروت، ( 4)

 (، 8959 معىىىىىىرو ، نىىىىىىىابي، تىىىىىىى ري  عممىىىىىىىاال المستناىىىىىىىرية، )مطبعىىىىىىىة العىىىىىىىاني، بغىىىىىىىداد،( 5)
 .86؛ راو ، مدارس بغداد في العار العباسي، 5))الحا ية((
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فىىىىي العاىىىىىر  *: فقىىىىد  سىىىىىيمت فىىىىي التعمىىىىىي ، والتىىىى لي  واإلبىىىىىازةامىىىىا الىىىىىربط
.  مىا عىذ الزوايىا ف نيىا كانىت تعىد (8)و  الدينيةالعباسي، وبخااة فيما يتعم  بالعم

مىىىذ معاىىىىد العمىىى  ببغىىىداد، وكىىىاذ فىىىي البىىىامع زوايىىىا عىىىدة يتخىىىذىا الطمبىىىة لمنسىىى ، 
. وكىىاذ ببغىىداد فضىىاًل عىىذ ذلىى  عىىدد ال (5)والىىدرس وىىىي مىىذ بممىىة مرافىى  الطمبىىة

يحاىىى  مىىىذ دور القىىىرآذ؛ ودور الحىىىديث و مىىىاكذ الدراسىىىة ارخىىىرى كالمكاتىىى   ي 
 ( والىىىدور؛ والقاىىىور، ومبىىىالس المنىىىاظرة، ومبىىىالس اإلمىىىالال، والنىىىدوات )الكتاتيىىى

اردبيىىىة والتحىىىديث فىىىي الىىىدكاكيذ وارسىىىوا  ودور العمىىى  وىىىىي خىىىزائذ الكتىىى  التىىىي 
. وال يخف  ما كاذ لمعىرا  مىذ القىدح المعمى  (3)نطم  عمييا اليو   س  )المكتبات(

 لىىى   ن ىىىاال المكتبىىىات منىىىذ فىىىي العمىىى  واالد ؛ فيىىىو  سىىىب  سىىىائر الىىىبالد اإلسىىىالمية 
. فقىىد  ن ىى  (4)اىىدر الدولىىة العباسىىية فىىي بغىىداد والباىىرة و يرىىىا مىىذ مىىدذ العىىرا 

 ( )بيىت الحكمىة( او )دار 859 - 786ىى/893-ىى875الخميفة ىاروذ الر يد )
الحكمة( وىو  ود مكتبة عامىة ذات  ى ذ فىي العىال  االسىالمي؛ بىد  نىو كىاذ  ود 

                                 
  الىىربط: ىىىي كانىىت تتخىىذ ممبىى  لمفقىىراال و يىىواال النسىىا  والزىىىاد، ومكانىىًا لمتىىدريس وتعمىىي  النىىاس

القىىرآذ والحىىديث والمغىىة و مىىور الىىديذ. معىىرو ، المىىدارس ال ىىرابية ببغىىداد وواسىىط ومكىىة، 
 .357 (، 8977، ،)مطابع دار ال ع ، القاىرة5ط

*  اإلبازة: ىي ال يادة التي يمنحيا ال ي   و المدرس لتمميذه لتخولىو حى  التىدرييس، وروايىة
مىىا درسىىو عميىىو، و تقنىىو عمىى  يىىده، وذىىد تكىىوذ االبىىازة مسىىتقمة او عمىى  الكتىىا  الىىذي  تىى  
الطالىىىى  دراسىىىىتو عميىىىىو، وتكىىىىوذ االبىىىىازة العامىىىىة بالسىىىىماع المبا ىىىىر، والخااىىىىة مىىىىذ  يىىىىر 

 .336ع. ينظر:معرو ، تاري  عمماال المستنارية، السما

آد ياسيذ، محمد مفيد، الحياة الفكرية في العرا  في القرذ السابع اليبري، رسالة دكتوراه ( 8)
 . 886 (، 8975بامعة بغداد، - ير من ورة)كمية االدا 

)مكتبىىىة حسىىىذ، حسىىىذ  بىىىراىي ، تىىىاري  االسىىىال  السياسىىىي والىىىديني والتقىىىافي واالبتمىىىاعي، ( 5)
 .4/453 ( ج8967النيضة المارية، القاىرة، 

 .854-853معرو ، المدارس ال رابية، ( 3)

)من ىىىورات دار مكتبىىىة الحيىىىاة، بيىىىروت،  5زيىىىداذ، بربىىىي، تىىى ري  آدا  المغىىىة العربيىىىة، ط( 4)
 .488/ 3 ( ج8978
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العممىىىىاال، والبىىىىاحتوذ، وذىىىىاد القمق ىىىىندي:  ذ اعظىىىى  بامعىىىىة  سىىىىالمية  بتمىىىىع فييىىىىا 
خىىىزائذ الكتىىى  فىىىي االسىىىال  تىىىالث، وذكىىىر خىىىزائذ الخمفىىىاال العباسىىىييذ منيىىىا بيىىىت 
الحكمة وذد ض  كتبًا نفيسة ال تحَص كترٍة وبمختم  المغات حت   اىبحت  كبىر 
خزائذ الكت  في العار العباسي وكاذ ىذا الاىرح العممىي ذىد ضى  كتبىًا يونانيىة 

وكانىىىت المسىىىابد  .(8)سىىىية وىنديىىىة وذبطيىىىة وآراميىىىة التىىىي تربمىىىت الىىى  العربيىىىةوفار 
 .(5)والمدارس والربط؛ ال تخموا مذ المكتبات العامة

امىىا فىىي العيىىود العباسىىية المتىى خرة فقىىد  ىىيد العىىرا  نيضىىة حضىىارية م ىىرذة؛ 
وكىىىاذ مىىىذ  بىىىرز مظاىرىىىىا:  ىتمىىىا   اىىىحا  السىىىمطة بخزنىىىات الكتىىى ، فقىىىد  مىىىر 

 ( فىىىىي سىىىىنة 8555-8885ىىىىىى/655-575نااىىىىر لىىىىديذ ا  العباسىىىىي)الخميفىىىىة ال
  بعمارة خزانة الكتى  بالمدرسىة النظاميىة ببغىداد؛ ونقىد الييىا الوفىًا 8893ىى/589

-653ولمىىىىىا  فتىىىىىتم الخميفىىىىىة المستناىىىىىر بىىىىىا  ) (3)مىىىىىذ الكتىىىىى  النفيسىىىىىة النىىىىىادرة،
  (، المدرسىىىىة المستناىىىىرية،  ودع فىىىىي خزانىىىىة كتبيىىىىا مىىىىذ8545-8555ىىىىىى/645

الكتىىى  النفيسىىىة المحتويىىىة عمىىى  العمىىىو  الدينيىىىة واردبيىىىة، مىىىا حممىىىو مائىىىة وسىىىتوذ 
 .(4)حمالً 

                                 
 احمد بذ عمي، ابم االع   في اناعة االن ا، تىم: يوسى  عمىي طويىد، )دار الفكىر،( 8)

، ينظر: الكروي، ابراىي  سمماذ،  ر  الديذ، عبد التىوا ، 8/537 (، ج8987دم  ، 
)من ىىىىىىىورات ذات السالسىىىىىىىد،الكويت،  5المربىىىىىىىع فىىىىىىىي الحضىىىىىىىارة العربيىىىىىىىة االسىىىىىىىالمية، ط

)مكتبىىة 7تاريخيىىا، ط-فمسىىفتيا-؛  ىىمبي، احمىىد، التربيىىة االسىىالمية نظميىىا454 (، 8987
 . 4/457؛ حسذ، تاري  االسال ، ج885-888 (،8985النيضة المارية، القاىرة، 

 . 885آد ياسيذ، الحياة الفكرية في الفر  في القرذ السابع اليبري، ( 5)

ابىذ ارتيىىر،  بىىو الحسىىذ عمىىي بىىذ عبىىد الواحىىد ال ىىيباني، الكامىىد فىىي التىى ري ، )دار الفكىىر، ( 3)
 . 9/559 (، ج8978بيروت،

محمىىىد البغىىىدادي، الحىىىوادث البامعىىىة  ابىىىذ الفىىىوطي، كمىىىاد الىىىديذ عبىىىدالرزا  بىىىذ  حمىىىد بىىىذ( 4)
والتبىىىىار  النافعىىىىىة فىىىىىي المائىىىىىة السىىىىىابعة: ميىىىىدي الىىىىىنب ، )دار الكتىىىىى  العمميىىىىىة، بيىىىىىروت، 

5553 ،) 58-59. 
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ما ذى  اليو  بذ الفوطي، وزاد عميو ذولو سوى ما نقد الييىا  (8)و كد الغساني
 (5)بعىىد ذلىى  ماكىىدًا اذ الخميفىىة  ىىىت  بيىىذه المكتبىىو اىتمامىىًا بالغىىًا. وذكىىر السىىيوطي

يىذكر: اذ  (3)قىد يعىد مىذ الكتى  النفيسىة. ولكىذ االربمىيالعدد نفسو ماكدًا اذ ما ن
الخميفىىة المستناىىر بىىا  نقىىد الىى  خزانىىة كتبيىىا، مىىا حممىىو مىىائتيذ وتسىىعيذ حمىىال 

: اذ الخميفىة المستناىر بىا  (4)سوى ما نقد الييا بعد ذل . بينما يذكر ابىذ عنبىة
ذيىد.. ويىذكر ذد اودع في خزانة المدرسة المستنارية تمانيذ ال  مبمد عمى  مىا 

اذ ىىىذه الخزانىىة كانىىت تضىى  كتبىىا نفسىىية لىىيس فىىي الىىدنيا ليىىا نظيىىر. (5)ابىىذ كتيىىر
فقاد:))ونقد  (6)خزانة كت  فخمة نفيسة وافيا الغسانيوكانت لممدرسة الب يرية 

فقاد:))ونقىىىد  لييىىىا مىىىذ الكتىىى  مىىىا حمىىىد عمىىى  سىىىتة وتالتىىىيذ اىىىندوذًا بىىىالخطوط 
سىىىبعوذ ذطعىىىىة،  وا المنسىىىوبة والنسىىى  المضىىىبوطة منيىىىىا مىىىا ىىىىو بخىىىط ابىىىىذ البىىى

                                 
اسىىىىماعيد بىىىىذ العبىىىىاس، العسىىىىبد المسىىىىبو  فىىىىي البىىىىوىر المحكىىىىو  فىىىىي طبقىىىىات الخمفىىىىاال ( 8)

 .458  (،8975والممو ، تم: اكر محمود عبد المنع  )دار البياذ، بغداد، 

بىىىالد الىىىديذ عبىىىد الىىىرحمذ، تىىىاري  الخمفىىىاال، تىىىم: محمىىىد ابىىىو الفضىىىد ابىىىراىي ، )دار الفكىىىر ( 5)
 .534العربي، القاىرة، ال. ت(، 

عبىىد الىىرحمذ سىىنبط ذنيتىىو، خالاىىة الىىذى  المسىىبو  مختاىىر مىىذ سىىير الممىىو ، عنايىىة: ( 3)
 .588)مكتبة المتن ، بغداد، ال. ت(،  5مكي السيد باس ، ط

لديذ احمد ابذ عمي الحسيني، عمىدة الطالى  فىي انسىا  آد ابىي طالى ، تاىحيم بماد ا( 4)
وتعميىىى : السىىىيد محمىىىد اىىىاد  آد بحىىىر العمىىىو  )دار االنىىىدلس لمطباعىىىة والن ىىىر والتوزيىىىع، 

 .556النب ، ال. ت(، 

عماد الديذ  بىو الفىداال اسىماعيد بىذ عمىر القر ىي، البدايىة والنيايىة، )دار الفكىر، بيىروت، ( 5)
 .83/859/ج7مج ال. ت(،

 .868العسبد المسبو ، ( 6)

   ىو عمي بذ ىالد الكات  الخطىاط الم ىيور واىاح  الخىط المنسىو ، عنىي بالكتابىة ففىا
 . يىىىاذوت 8555ىىىىى/483فييىىىا االوائىىىد واالواخىىىر ووعىىىظ وذىىىاد الىىىنظ  والنتىىىر وتىىىوفي سىىىنة 

التىىراث العربىىي، الحمىىوي،  ىىيا  الىىديذ ابىىو عبىىد ا  الرومىىي، معبىى  اردبىىاال،)دار احيىىاال 
 .85/855/ ج8بيروت، ال. ت(،مج 
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وماىىىح  كىىىري  بخىىىط عمىىىي بىىىذ الحسىىىيذ )عميىىىو السىىىال (، وماىىىح  بخىىىط  بىىىذ 
 .البوا   ل   ير ذل ((. فضاًل عذ خزانات كت  مدارس بغداد

اما الربط: فقد  سيمت خزائذ كتبيا ببغداد في حركة التعمي  والتقافة؛ بتييئتيا 
الخىىزائذ خزانىىة كتىى  الربىىاط الكتىى  والماىىادر لمبىىاحتيذ وطمبىىة العمىى ، ومىىذ ىىىذه 

 ***ودار الكتى  بربىاط الم مونيىة، **وخزانىة ربىاط الحىري  الطىاىري، *الخاتوني،
الذي كاذ دارًا لمتقافة والعم ،  ذ حوى عم  كتبىًا ذيمىة، ومىذ بينيىا كتىا  )الفنىوذ( 

 ( وىىىذا الكتىىا  وحىىده يالىى  8889ىىىى/ 583ربىىي الوفىىاال بىىذ عقيىىد البغىىدادي)ت
د؛ وذيىىد اربعمائىىة ممىىة لمتربمىىة، فقىىد ذىىدر عىىدد مبمداتىىو بمىىائتي مبمىىخزانىىة كتىى  كا

وذىىىد زود ىىىىذه الخىىىزائذ الخميفىىىة النااىىىر لىىىديذ ا  بالكتىىى  السىىىنية وسىىبعوذ مبمىىىدًا 
امىىىا المكتبىىىات الخااىىىة فكىىىاذ مىىىذ  ىميىىىا: مكتبىىىة  .(8)وبىىىالخطوط المنسىىىوبة  يضىىىاً 

                                 
*  الربىىاط الخىىاتوني: ىىىو ربىىاط الخالطيىىة الىىذي يقىىع بالبانىى  الغربىىي مىىذ بغىىداد مبىىاور م ىىيد

عىىىىوذ ومعىىىىيذ وعنىىىىدما توفيىىىىت زوبىىىىة الخميفىىىىة النااىىىىر لىىىىديذ ا  )سىىىىمبوذي خىىىىاتوذ بنىىىىت 
ه عمييىىىا فسىىىمي السىىىمطاذ ذمىىىج  رسىىىالذ مسىىىعود ممىىى  الرو ( وذىىى  ىىىىذا الربىىىاط الىىىذي  ن ىىى 

؛ معىىىىرو ، تىىىى ري  عممىىىىاال 585بالربىىىىاط الخىىىىاتوني. اإلربمىىىىي، خالاىىىىة الىىىىذى  المسىىىىبو ،
 .85المستنارية، ))الحا ية(( ،

 ربىىاط الحىىىري  الطىىاىري: ىىىىو مىىىذ ابنيىىة الخميفىىىة النااىىر لىىىديذ ا  الىىىذي يقىىع فىىىي المحمىىىة **
 .585الطاىرية  رذي بغداد، اإلربمي، خالاة الذى  المسبو ، 

***  بىىاط الم مونيىىة:ىو الربىىاط الىىذي  ن ىى تو زمىىرد خىىاتوذ، وكىىاذ يقىىع فىىي محمىىة الم مونيىىة ر
 . راو ، مىدارس بغىداد فىي العاىر 8883ىىى/579 رذي بغىداد فنسى  الييىا و فتىتم سىنة

 .853العباسي،

، سىبط ابىذ البىوزي،  ىمس الىديذ  بىي المظفىر 9/559ابذ االتير، الكامد فىي التى ري ، ج( 8)
التركىىىىي، مىىىىرآة الزمىىىىاذ فىىىىي تىىىىاري  ارعيىىىىاذ، )مطبعىىىىة مبمىىىىس دائىىىىرة يوسىىىى  بىىىىذ ذزاو مىىىىي 

؛ ابىىذ الفىىوطي، 8/637/ 5 (، ج8955المعىىار  العتمانيىىة، حيىىدر آبىىاد، الىىدكذ، الينىىد، 
تمخيص مبمىع اددا  فىي معبى  ارلقىا ، تىم: د. ماىطف  بىواد )مديريىة احيىاال التىراث 

الفكرية فىي العىرا  فىي القىرذ ؛ آد ياسيذ، الحياة 8/498/ 4 (، ج8965القدي ، بغداد، 
 .889-888، 85السابع اليبري، 
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بميىىىع العمىىىو   الخميفىىىة النااىىىر لىىىديذ ا  وىىىىي مكتبىىىة ضىىىخمة بىىىدًا تحتىىىوي عمىىى 
النافعة؛ ومذ الممكذ  ذ نتبيذ ضخامة ىذه المكتبة  ذ ما عممنا  ذ بزالًا منيا ذد 

. والمكتبىىات التالتىىة التىىي  ىىيدىا (8)ذسىى  تالتىىة اذسىىا ، فكىىوذ تالتىىة مكتبىىات كبيىىرة
 (، التىي  ودع فييىا كتبىىًا 8558-8545ىىى/656-645الخميفىة المستعاى  بىا  )

ت  ليىىىو المكتبىىىات العربيىىىة مىىىذ الرذىىىي فىىىي العىىىرا  .  ذ مىىىا بمغىىى(5)ضىىىخمة ونفيسىىىة
و يىره؛ والتىىي كانىىت تعىىد مبمىىداتيا بمئىات ادلىىو  وتتبىىاوز بعضىىيا مميىىوذ مبمىىد؛ 
 نما يىدد عمى  مىدى اتسىاع الحركىة العمميىة فىي بغىداد، وكتىرة المالفىات التىي  دت 

يى  ال  وبود الكتير مذ المكتبات التىي كىاذ  عظميىا لمخمفىاال العباسىييذ ببغىداد، ف
كىانوا  ىىىد السىىب  فىىي  ن ىىاال المكتبىىات و ذتىدى بيىى  وزرائيىى  وعمىىالي  وربىىاد العمىى  

. لقىىد (4). فىىاىتموا ببمىىع الكتىى  النفيسىىة وايىىداعيا فىىي خزانىىات كتىىبي (3)فىىي  يىىامي 
كانت بغداد كعبة العم  والعمماال لمدة طويمة مذ الزمذ  رذًا و ربًا عممًا وفنًا و دبًا 

ماال وطال  العم  لمتزود بالتقافة العربية االسالمية، التىي واناعة؛ يقد  الييا العم
كانىىىىت تتمتىىىىد ب بىىىىدق معانييىىىىا. فقىىىىد كانىىىىت تمىىىى  المدينىىىىة  نيىىىىة بعممائيىىىىا و دبائيىىىىا 
وفالسىىىفتيا و ىىىعرائيا؛ لقىىىد كىىىاذ ىىىىاالال اسىىىاتذة وذىىىادة لربىىىاد العمىىى   دبىىىًا وفقيىىىًا فىىىي 

                                 
؛ الكىىىروي، 894؛  ىىىمبي، التربيىىىة االسىىىالمية، 588اإلربمىىىي، خالاىىىة الىىىذى  المسىىىبو ، ( 8)

 .453 ر  الديذ، المربع في الحضارة العربية االسالمية، 

االسىالمية، ابذ الطقطقي، محمد عمىي بىذ طباطبىا، الفخىري فىي اددا  السىمطانية والىدود ( 5)
؛ ابىىذ عبىىد 835؛ ابىىذ الفىىوطي، الحىىوادث البامعىىة، 333)دار اىىادر، بيىىروت، ال. ت( 

الح  البغدادي، افي الديذ عبد المامذ، مرااد االطىالع عمى   سىماال االمكنىة والبقىاع، 
 (، 8954تىىىىىىىم: عمىىىىىىىىي محمىىىىىىىىد الببىىىىىىىىاوي، )دار المعرفىىىىىىىة لمطباعىىىىىىىىة والن ىىىىىىىىر، بيىىىىىىىىروت، 

، 453لمربىىىىع فىىىىي الحضىىىىارة العربيىىىىة االسىىىىالمية، ؛ الكىىىىروي،  ىىىىر  الىىىىديذ، ا3/8355ج
سىىىمماذ، عيسىىى ، الفنىىىوذ، العىىىرا  فىىىي التىىىاري ، مبموعىىىة مىىىالفيذ )دار الحريىىىة لمطباعىىىة، 

 .555 (،8983بغداد، 

 .3/455زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 3)

 .553-555سمماذ، الفنوذ، العرا  في الت ري ، ( 4)
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حتىىد المغىىود الغىىزاة . وعنىىدما  (8)مختمىى  انحىىاال العىىال  االسىىالمي و يىىر االسىىالمي
 ؛ ذىىىاموا بقتىىىد النىىىاس و سىىىرى  8558ىىىىى/656بقيىىىادة السىىىفاح ىوالكىىىو بغىىىداد سىىىنة 

ستخراج ارمواد مني ؛ مدة  ربعيذ يوماً   . (5)ونيبي  وتعذيبي  ب نواع العذا  وا 
وذىىىىد اختمىىىى  المارخىىىىىوذ فىىىىي عىىىىىدد مىىىىذ ذتىىىىد فىىىىىي واذعىىىىة بغىىىىىداد، فىىىىذكر ابىىىىىذ 

االسىىىوا  كىىىالتمود، وانيىىى  زادوا عمىىى  : اذ القتمىىى  كانىىىت فىىىي الىىىدرو  و (3)الفىىىوطي
تمانمائىة الى  نسىمة عىدا مىذ  لقىي فىىي الوحىد مىذ ارطفىاد، ومىذ ىمى  فىي القنىى  

بىال  الى   (4)وادبار وسرادي  الموت  بوعًا وخوفًا. وذدرى  الذىبي والديار بكري
ب ل   ل  وتمتمائىة  لى . فىي حىيذ  (5)وتمانمائة ال  و زيادة. وذدرى  ابذ خمدوذ

الى  اخىتال   (8). وذد   ار ابذ كتيىر(6)مغمطاي ب كتر مذ ال  ال  نسمةذدرى  

                                 
الاىىىىىىىىىياد، فىىىىىىىىىااد عبىىىىىىىىىد المعطىىىىىىىىىي، المغىىىىىىىىىود فىىىىىىىىىي الت ري ،)مكتبىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىري  و سىىىىىىىىىعيد ( 8)

؛ ىيابنة،محمىىىىد احمىىىىد موس ،محاضىىىىرات فىىىىي تىىىىاري  588-585 (،8974ر فىىىىت،ال. ،
 . 47المغود والممالي  )مطابع الدستور التبارية،  ربد، ال.ت(، 

، فىىي 83/555/ج7، ابىذ كتيىر، البدايىة والنيايىة،مج536ابىذ الفىوطي، الحىوادث البامعىة،( 5)
حيذ ذكر ابذ العبري،  ريغوريوس  بو الفرج بذ ىاروذ الممطىي، تىاري  مختاىر الىدود، 

)دار الرائىىىىىىىد، المبنىىىىىىىاني، بيىىىىىىىروت،  3تاىىىىىىىحيم: ار   نطىىىىىىىواذ اىىىىىىىالحاني الُيسىىىىىىىوعي، ط
؛ سبعة  يىا ، والىذىبي، محمىد بىذ احمىد بىذ عتمىاذ بىذ ذايمىاز التركمىاني، 575 (،8983

ىىىىىى(، 8365بمعيىىىىة دائىىىىرة المعىىىىار  العتمانيىىىىة، حيىىىىدر آبىىىىاد،)مطبعىىىىة 5دود االسىىىىال ، ط
؛ والديار بكري، حسيذ بىذ محمىد بىذ الحسىذ، تىاري  الخمىيس فىي احىواد  نفىس 5/858ج

 ،  ربعة وتالتيذ يومًا.5/376نفيس )ماسسة  عباذ لمن ر والتوزيع، بيروت، ال. ت(،ج

 .537-536الحوادث البامعة، ( 3)

 .5/376ري  الخميس، ج، تا5/858دود االسال ، ج( 4)

عبىىد الىىرحمذ بىىذ محمىىد المغربىىي، تىىاري  ابىىذ خمىىدوذ المسىىم  بكتىىا  العبىىر وديىىواذ المبتىىد  ( 5)
والخبىىىر فىىىي  يىىىا  العىىىر  والعبىىى  والبربىىىر ومىىىذ عااىىىرى  مىىىذ ذوي السىىىمطاذ اركبىىىر،)دار 

 .5/543 (،ج8979الكت  العممية، بيروت، 

مختار تىاري  الخمفىاال، تىم: آسىيا كميبىاذ عمىي عالال الديذ بذ ذمج بذ عبد ا  البكبري، ( 6)
 .865 (،5553عمي بارح، )دار الكت  العممية، بيروت، 
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اخىىتال  الروايىىات فىىي تقىىديرى  حتىى  ذاد:))وذىىد اختمىى  النىىاس فىىي كميىىة مىىذ ذتىىد 
ببغىىىىداد مىىىىذ المسىىىىمميذ فىىىىي ىىىىىذه الواذعىىىىة فقيىىىىد تمانمائىىىىة الىىىى ؛ وذيىىىىد الىىىى  الىىىى  

ره ابىذ وتمانمائة ال ، وذيد بمغت القتم  الى  الى  نفىس((. وعمى  االربىم مىا ذكى
الفىىوطي وىىىو تمانمائىىة الىى  نسىىمة؛ النىىو مىىارخ عراذىىي ومعااىىر لالحىىداث. وكىىاذ 
اسىىتيتار المغىىود بنفىىوس اىىىد بغىىداد بالغىىًا حىىد الفضىىاعة؛ فيىىروى  ذ احىىدى  دخىىد 

 .(5)زذاذًا، وذتد اربعيذ طفاًل  فقة منو ورحمو حيذ عم   ذ امياتي  ذتمذ مذ ذبد

وىىىو مىىذ ربىىاد العاىىىر  (3) ويقىىود اىىفي الىىديذ عبىىىد المىىامذ بىىذ عبىىد الحىىى
المغولي:))ذتموا اىميا كمي  فم  يبى  مىني   يىر آحىاد((. حتى  بىرت انيىار العىرا  

. ولى  يسىم  مىذ اىىد بغىداد اال (4)بالموذ االحمر لكترة ما ساد بيا مذ دماال ب رية
مذ  ختف  في بئىر،  و ذنىاة، واىىد الذمىة مىذ الييىود والناىارى، ومىذ لبى  الىيي ؛ 

الىىوزير ابىىذ العمقمىىي ودار اىىاح  الىىديواذ ابىىذ الىىدامغاني ودار ابىىذ والىى  ))دار 
. وذل  رذ ىاالال كانوا ذد خربوا ال  ىوالكو، وتعاونوا معو لذل  لى  (5)الدوامي((

 . (6)يتعرض لي  المغود اتناال الواذعة، وال ال  بيوتي  لذل  لب  الناس الييا

                                                                       
 .83/555/ ج7البداية والنياية، مج( 8)

 .565-564الاياد، المغود في الت ري ، ( 5)

 . 8/559مرااد االاالع، ج( 3)

 (، 8999، بيىىروت، ياسىيذ، بىاذر، تىاري  العنىى  الىدموي فىي العىىرا ، )دار الكنىوز اردبيىة( 4)
868. 

 .536ابذ الفوطي،الحوادث البامعة،( 5)

اليمىىذاني، ر ىىيد الىىديذ فضىىد ا ، بىىامع التىىواري ، تربمىىة: محمىىد اىىاد  ن ىى ت وآخىىروذ ( 6)
؛ ابىىىذ الفىىىوطي، الحىىىوادث 587/ 5/ج5)دار  حيىىاال الكتىىى  العربيىىىة، ال.  ، ال. ت(، مىىىج

ذ ىوالكىىىو ودوره فىىىي ن ىىى ة وذيىىىا  ؛ حيىىىدر، عبىىىد الىىىرحمذ فرطىىىوس، االيمخىىىا538البامعىىىة، 
الدولىىىىىىىىىة االيمخانية،رسىىىىىىىىىالة دكتىىىىىىىىىىوراه  يىىىىىىىىىر من ىىىىىىىىىورة )كميىىىىىىىىىىة اددا ، بامعىىىىىىىىىة بغىىىىىىىىىىداد، 

5553،) 585. 
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قىىود:))وىي السىىنة   ببغىىداد في8558ىىىى/656م سىىاة سىىنة  (8)وياىى  السىىبكي
الماىىيبة بىى عظ  الماىىائ ؛ المحيطىىة بمىىا فعمىىت مىىذ المعائىى ، المقتحمىىة  عظىى  
البىىىرائ ، الواتبىىىة عمىىى  اذىىىبم العظىىىائ  الفاعمىىىة بالمسىىىمميذ كىىىد ذبىىىيم وعىىىار؛ النازلىىىة 
عمىىىيي  بالكفىىىار المسىىىميذ بالتتىىىار،... حكايىىىة كائنىىىة بغىىىداد لتعتبىىىر بيىىىا الباىىىائر، 

المسىىمموذ عمىى  ممىىر الزمىىاذ دمىىوعي  دمىىًا، وت ىىخص عنىىدىا االباىىار، وليبىىري 
وليىىىدري المارخىىىوذ بىىى ني  مىىىا سىىىمعوا بمتميىىىا واذعىىىة بعمىىىت السىىىماال  رضىىىًا واالرض 
سىىىىماال((. والىىىى  بانىىىى  القتىىىىد العىىىىا  والنيىىىى   خىىىىذوا يحرذىىىىوذ االخضىىىىر واليىىىىابس؛ 

 . (5)ف حرذت معظ  بغداد
ستعا  بىا  يعد احتالد بغداد، وانقراض الخالفة العباسية، بمقتد الخميفة الم

التىىي اسىىتمرت ذائمىىة اكتىىر مىىذ خمسىىة ذىىروذ؛ مىىذ اكبىىر الوذىىائع التىىي حىىدتت فىىي 
. لقد كاذ ليذا الحدث  سو  االتر في نفىوس المسىمميذ بميعىًا؛ واعتبىرت (3)الت ري 

ىىىذه الم سىىاة لطمىىة ذاسىىية وبىىالاًل  ىىديدًا سىىمط عمىى  راوسىىي ؛  ذ انتيكىىت حىىرمتي  
لىىىذيذ اىىىوبوا رمىىىاحي  الىىى  مقىىىا  الخالفىىىة عمىىى  يىىىد المغىىىود اىىىىد الكفىىىر وال ىىىر ؛ ا

المقىىىدس؛ والىىى  اسىىىرة الرسىىىود )اىىىم  ا  عميىىىو وسىىىم ( فىىىال  ىىىرو  ذ يكىىىوذ ليىىىذا 
 االحتالد آتار خطيرة في بوان  عدة منيا:  تىره عمى  الحيىاة العمميىة فىي العىرا ؛

 فقد توذفت الحياة العممية ببغداد ببوانبيا كافة. ( 4)

                                 
ابىىىو ناىىىر عبىىىد الوىىىىا  ابىىىذ تقىىىي الىىىديذ، طبقىىىات ال ىىىافعية الكبىىىرى، )المطبعىىىة الحسىىىينية ( 8)

 .859/ 5المارية ال ييرة، ال.  ، ال. ت(، ج

 .536؛ ابذ الفوطي، الحوادث البامعة، 8/389/ ج5التواري ، مجاليمذاني، بامع ( 5)

ابىذ  ىىاكر الكتبىىي، محمىىد بىىذ  ىىاكر بىىذ احمىىد، فىىوات الوفيىىات والىىذيد عمييىىا، تىىم: احسىىاذ ( 3)
 .5/538 (، ج8974عباس، )دار اادر، بيروت، 

 .588-579الاياد، المغود في الت ري ، ( 4)
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والمسىىابد والم ىىاىد ببغىىداد؛ واحرذىىت اكترىىىا منيىىا لقىىد خىىر  المغىىود البوامىىع 
. وذتىىىىد الخطبىىىىاال وارئمىىىىة وحممىىىىة (8)( و)م ىىىىيد موسىىىى  الكىىىىاظ ()بىىىىامع الخميفىىىىة

 . (3)وتعطمت المسابد والربط والمدارس (5)القرآذ؛
وانىىدتر بعضىىيا تمامىىًا خىىالد االحىىتالد المغىىولي متىىد  (4)وذيىىد خربىىت المىىدارس

مى  ايىدي المغىود الغىزاة، وانقطىع ذكرىىا وانتيىت )المدرسة التابية(، التي خربت ع
و)مدرسىىة بنف ىىا( وىىىي مىىذ المىىدارس الضىىخمة والم ىىيورة ببغىىداد فمىى   (5) اخبارىىىا.

. وتوذفىىت الدراسىىة ببغىىداد فىىي المىىدارس كافىىة القديمىىة منيىىا (6)نعىىد نقىىر  عنيىىا خبىىراً 
والمسىىىىتبدة، مىىىىدة ال تزيىىىىد عمىىىى  السىىىىنتيذ، ومىىىىذ   ىىىىير ىىىىىذه المىىىىدارس المدرسىىىىة 

: نتيبىىىة ليىىىذا الغىىىىزو (8). فيقىىىود حسىىىيذ  مىىىىيذ(7)النظاميىىىة والمدرسىىىة المستناىىىىرية

                                 
  بىىامع الخميفىىة: ويسىىم  بىىامع القاىىر  ن ىى ه الخميفىىة العباسىىي المكتفىىي خىىالد سىىنوات حكمىىو

  (،  ر  القار الحسيني ببغداد957-958ىى/595-ىى589)
وىىىو بمتابىىىة البىىىامع الرسىىىمي لمدولىىة العباسىىىية، ففيىىىو تقىىىا  اىىالة البمعىىىة وتقىىىر  عيىىىود القضىىىاة  

  مئذنىة ال تىىزاد ذائمىىة 8579ىىىى/678وياىمي فيىىو عمى  بنىىائز ارعيىاذ، وبنيىىت فيىىو سىنة 
 .75وتعر  بمنارة سو  الغزد. راو ، مدارس بغداد في العار العباسي، 

، 536؛ ابىىىذ الفىىىوطي، الحىىىوادث البامعىىىة، 593/ ؛5/ج5اليمىىىذاني، بىىىامع التىىىواري ، مىىىج( 8)
 (، 5553فىىىارو ؛ عمىىىر، الخالفىىىة العباسىىىية السىىىقوط واالنييىىىار، )دار ال ىىىرو ، عمىىىاذ، 

 .8/568ج

 .4/865، حسذ؛ تاري  االسال ، ج83/553/ ج7ابذ كتير، البداية والنياية، مج( 5)

؛ معىىىىىىىىىرو ، تىىىىىىىىىاري  عممىىىىىىىىىاال 8/384/ 4ابىىىىىىىىىذ الفىىىىىىىىىوطي، تمخىىىىىىىىىيص مبمىىىىىىىىىع اددا ، ج( 3)
 .85المستنارية،

 . 564الاياد، المغود في التاري ، ( 4)

 .76راو ، مدارس بغداد في العار العباسي، ( 5)

 .895المادر نفسو، ( 6)

؛ معىىىىرو ، تىىىىاري  889/ 5،  383/ 8/  4ابىىىىذ الفىىىىوطي، تمخىىىىيص مبمىىىىع اددا ، ج( 7)
 .88عمماال المستنارية، 

 .857 (، 8965المدرسة المستنارية )مطبعة  في ، ال. ت، ( 8)
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المدمر ا مقت ابوا  المدرسة المستنارية في ىذه الفترة العايبة التي مرت بيىا 
بغىىداد؛ وتوذىى  التىىدريس بيىىا الىى  اذ ااىىدر امىىر بافتتىىاح المىىدارس ببغىىداد. ويقىىود 

راذىىىي: كىىىاذ التىىىدريس بالمدرسىىىة االسىىىتاذ منيىىىر القاضىىىي رئىىىيس المبمىىىع العممىىىي الع
 .(8)المستنارية بعد الواذعة متردياً 

: وذد حاولت بغداد بعد  ذ افاذت مذ ىود الدمار المغولي  ذ (5)ويقود  مبي
 ذ تستعيد  يئًا مذ مكانتيا ففتحت المدرسىة السمتناىرية  بوابيىا ون ىطت بعىض 

 البيود التقافية، ولكذ كاذ ضئياًل. 
. ممىىىا يىىىدد عمىىى   ذ الحيىىىاة العمميىىىة (3)ى كالزوايىىىاوخربىىىت معاىىىىد العمىىى  ارخىىىر 

:))لما (4)توذفت تمامًا ببغداد لمدة سنتيذ، وخربت مراكز العم  ما ذالو ابذ الفوطي
:))لمىىىا انفىىذ ا  ذضىىىااله وذىىدره، وذتىىىد الخميفىىة، وخربىىىت ببغىىداد، واحىىىر  (4)الفىىوطي
وعطمىىىت بيىىىوت العبىىىادات، تىىىداركي  ا  بمطفىىىو، –يقاىىىد بىىىامع الخميفىىىة –البىىىامع 
فقىىدميا وعمىىر المسىىابد والمىىدارس ورمىى  الم ىىاىد   عنايىىة )عمىىاد الىىديذ(فاتىىاح ليىى

والربط((. وذاد  يضًا:  ذ عماد الديذ المذكور ذد عيذ  ىيا  الىديذ بىذ عبىد ا  
ادرًا فىي الوذىو ، وتقىد  اليىو بعمىارة بىامع الخميفىة، وكىاذ ذىد احىر  كمىا ذكرنىا، 

وىىذا دليىد عمى  اذ المغىود لى   ت  فىتم المىدارس والىربط و تبىت الفقيىاال والاىوفية.
ييتموا باعادة الحياة العممية ببغداد، بد  حد نوابي  مذ المسمميذ وىو عماد الديذ 

: بانىو كىاذ ذا ديىذ ومىروالة، الىذي حىاود اعىادة مكانىة (5)الذي وافو ابذ الفىوطي
                                 

 .84مقدمة كتا  تاري  عمماال المستنارية، ( 8)

ماىرية، القىاىرة، )مكتبىة النيضىة ال 3موسوعة الت ري  االسىالمي والحضىارة االسىالمية، ط( 5)
 .7/574 (، ج8985

 .588الاياد، المغود في التاري ، ( 3)

 . 858/ 5/  4تمخيص مبمع اددا ، ج( 4)

  ىىىىو عمىىىاد الىىىديذ عمىىىر القزوينىىىي نائىىى  االميىىىر المغىىىولي )ذرتىىىاي( ببغىىىداد. اليمىىىذاني، بىىىامع
 .538؛ ابذ الفوطي، الحوادث البامعة، 595/ 8/ ج5التواري ، مج

 .538لبامعة، الحوادث ا( 5)
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بغىىىىداد العمميىىىىة، ولكىىىىذ بغىىىىداد لىىىى  تسىىىىتعد مكانتيىىىىا العمميىىىىة كمىىىىا كانىىىىت فىىىىي  يىىىىا  
بعىىدما عممنىىا االعمىىاد اليمبيىىة والىىدمار الىىذي ذىىا  بىىو المغىىود؛ فىى ني  العباسىىييذ؛ 

 ذىىوا  بدويىىة رعىىاة وتنيىىيذ ذسىىاة القمىىو  وح ىىيي الطبىىاع، لىى  تكىىذ ليىى  حضىىارة وال 
. لىذل  لى  يحىافظوا عمى  حضىىارة العىرا ، وتقافتىو التىي كانىت ال تضىىاىييا (8)تقافىة

 حضارة في العال  آنذا . 
)المكتبىىىات(، ومىىىا بىىىرى ليىىىا عنىىىدما احتىىىد المغىىىود امىىىا خىىىزائذ كتىىى  العىىىرا  

 ذ  (5)العىىىىىرا ، فمىىىىىذ  ذىىىىىد  اال ىىىىىارات الىىىىى  ذلىىىىى  مىىىىىا  ورده المىىىىىارخ ابىىىىىذ السىىىىىاعي
بنىىوا  سىىطبالت الخيىىود وطىىوالت المعىىال   -يقاىىد المغىىود –يقود:))ويقىىاد  نيىى  

بكتىىى  العممىىىاال عوضىىىًا عىىىذ المىىىبذ((.  مىىىا  بىىىذ الفىىىوطي فقىىىد ذكىىىر:  ذ  ىىىىد الحمىىىة 
كانوا يبمبوذ ال  بغداد ارطعمة وكانوا يبتاعوذ ب تمانيا الكتى   سي والكوفة وال

. وذكر  يضىًا:  ذ ناىير الىديذ الطوسىي واىد الى  بغىداد وانحىدر الى  (3)النفيسة
واسىىط والباىىرة وبمىىع مىىذ العىىرا  كتبىىًا كتيىىرة ربىىد الراىىد الىىذي بنىىاه فىىي مدينىىة 

:  ذ ناىىير (8)لاىفدي. فىىي حىيذ ذكىر ا(4)وذىد نقىد عىىدد مىذ الكتى  اليىو *مرا ىة

                                 
بدر، ماطف  طو، محنة االسال  الكبرى  و زواد الخالفة العباسية مذ بغداد عمى   يىدي ( 8)

 .95، 85، 76 (، 8999)مطابع الييئة المارية العامة لمكتا ، مار،  5المغود، ط

) المطبعىىىة االميريىىىة، القىىىاىرة،  8، مختاىىىر  خبىىىار الخمفىىىاال، ط(تىىىاج الىىىديذ عمىىىي بىىىذ انبىىى 5)
 . 857ىى(، 8359

   السىىي : ىىىي كىىورة مىىذ سىىواد الكوفىىة وىمىىا سىىيباذ ارعمىى  وارسىىفد. يىىاذوت الحمىىوي،  ىىيا
 .573/ 3الديذ ابو عبدا  الرومي، معب  البمداذ، )دار الفكر، بيروت، ال.ت( ج

 .537الحوادث البامعة، ( 3)

*  ،عسىىىكر مرا ىىىة: ىىىىي بمىىىدة م ىىىيورة عظيمىىىة فىىىي بىىىالد اذربيبىىىاذ وكانىىىت تسىىىم  افرازىىىىرود
مىىرواذ بىىىذ محمىىىد بىىىذ مىىرواذ بىىىذ الحكىىى  فييىىىا، وذىىىد تمر ىىت فىىىي مراعييىىىا خيىىىد المسىىىمميذ 

 .5/93فسميت مرا ة. ياذوت الحموي، معب  البمداذ، ج

 . 555الحوادث البامعة، ( 4)
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الديذ الطوسي مأل خزانة الراد العظيمة الفسيحة اررباال مذ الكت  التي نيبىت 
مذ بغداد و يرىا؛ حت  تبمع فييا زيادة عم  اربعمائة ال  مبمد. وذد ذكر ذلى  

يعني الراد  –وذاد:))نقد اليو  (3). و كد ذل   بذ كتير(5) يضًا  بذ  اكر الكتبي
كت  اروذا  التي كانىت ببغىداد((. تى  ذكىر ابىذ خمىدوذ  يئًا كتيرًا مذ  –الراد 

 –)) لقيىىت كتىى  العمىى  التىىي كانىىت فىىي خىىزائني   عمىىا اىىاح  عمميىىة الغىىزو  ذ:
فىىي دبمىىة، معاممىىة بىىزعمي  لمىىا فعمىىو المسىىمموذ بكتىى   -يقاىىد خىىزائذ العباسىىييذ

. وىىىذا ارمىىر يعىىد بنايىىة كبيىىرة ور ي مغىىرض،  ذ (4)الفىىرس عنىىدما فتحىىوا المىىدائذ((
لىى  تىىرد  ي ا ىىارة فىىي كتىى  المىىارخيذ، سىىواال مىىذ كىىاذ مىىني  مىىذ المسىىمميذ ا  مىىذ 
 يىر المسىىمميذ الى  متىىد ىىىذا العمىد بىىد العكىس، فقىىد عامىىد المسىمميذ  ىىىد الذمىىة 
معالمىىة حسىىنة، وسىىمحوا ليىى  بممارسىىة طقوسىىي  بكىىد حريىىة وابقىىوا عمىى  كنائسىىي  

ال بد اىتمت بيت الحكمىة بتربمىة كتى  االعىاب  مىذ الفىرس واليونىاذ  ومعابدى .
وحفظوىىىىىا مىىىىذ الضىىىىياع والتمىىىى  والىىىىدمار؛ وىىىىىذا متىىىى ت  مىىىىذ حىىىى  العىىىىر  لمعمىىىىو  
والمعىىار  بغىىض النظىىر عىىذ معتقىىدات مالفييىىا؛ وذىىد  ىىيد ليىى  بيىىذا العمىىد الرائىىع 

 خاومي . 
بفر( ليعقىو  بىذ  يضًا في مقدمتو عذ كتا  )ال يعة بال (5)وذاد  بذ خمدوذ

اسحا  الكندي المنب  ))لعمو  ر  في كتبي  التي طرحيا ىوالكىو ممى  التتىر فىي 
عىذ خىزائذ كتى  الخمفىاال  (6)دبمة عند  ستيالئي  عمى  بغىداد((. ويىذكر القمق ىندي

                                                                       
اىىالح الىىديذ خميىىد بىىذ  يبىى ، الىىوافي بالوفيىىات، تىىم: احمىىد االرنىىااوط وتركىىي ماىىطف ، ( 8)

 .8/847 (، ج5555بيروت، )دار  حياال التراث العربي، 

 .3/547فوات الوفيات، ج( 5)

 .568، 585/ 83/ ج7البداية والنياية، مج ( 3)

 .543/ 5تاري  ابذ خمدوذ )العبر(، ج( 4)

 . 488 (، 5554تم: حامد احمد الطاىر، )دار الفبر لمتراث، القاىرة، ( 5)

 .537/ 8ابم االع  ، ج( 6)
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العباسييذ ببغداد التي كاذ فييا كتبًا نفيسىة، ال تحىَص كتىرًة وعنىد ىىذا الغىزو انيىا 
 ت معالميا و عفيت آتارىا((. ))ذىبت فيما ذى  وذىب

:  ذ خزانىىة كتىى  المدرسىىة المستناىىرية لىى  يبىى  منيىىا  ىىيال (8)وذىىاد  بىىذ عنبىىة
 –:))واحرذىىت كتىى  العمىى  التىىي كانىىت بيىىا (5)ويقىىود  بىىذ تغىىري بىىردي وا  البىىاذي.
مذ سائر العمو  والفنوذ التي ما كانت في الدنيا، ذيد اني  بنوا بيا  –يقاد بغداد

ذ والماال عوضًا عذ ادبر، وذيد  ير ذل ((. ويذكر ذط  الديذ بسرًا مذ الطي
اني  ))رموا كت  بغداد في بحر الفرات وكانىت لكترتيىا بسىرًا يمىروذ  (3)النيروالي

عميو ركبانا وم اة وتغير لوذ الماال بمداد الكتابة الى  السىواد((. وذىد  ىعر عممىاال 
بعىىىىد ذكىىىىر حكايىىىىة  العاىىىر المغىىىىولي بىىىىنقص الكتىىىى  فىىىىي  يىىىىامي ؛ فقىىىىاد السىىىىيوطي

الااح  بذ عباد لمذىا  ال  بعض الممو ، فاعتذر بم قة االنتقاد النو يحتاج 
ال  ستيذ بماًل ينقد عمييىا كتى  المغىة التىي كانىت عنده:))وذىد ذىى  بىد الكتى  
في الفتذ الكائنة بيذ التتر و يرى ، بحيث  ذ الكت  الموبودة ادذ في المغة مىذ 

. ويىىىىىىىذكر (4)يذ ال تبىىىىىىىيال حمىىىىىىىد بمىىىىىىىد واحىىىىىىىد((تاىىىىىىاني  المتقىىىىىىىدميذ والمتىىىىىىى خر 
:)) ذ  ال  مانفات مذ تقد  في ارتر والسير  نعىدمت... وذىد ضىاع (5)الكتاني

ضاع مذ ذل  في وذعة التتار ما ل  يىذكر التىاري  اكتىر منىو القىي فىي نيىر دبمىة 
حت  وذ  عذ البرياذ واسىود مىااه بكتىرة مىداد مىا  لقىي مىذ الكتى  االسىالمية((. 

                                 
 . 556عمدة الطال ، ( 8)

النبىىىو  الزاىىىىرة فىىىي ممىىىو  ماىىىر والقاىرة،)الماسسىىىة بمىىىاد الىىىديذ ابىىىو المحاسىىىذ يوسىىى ، ( 5)
 .7/58المارية العامة، ال.  ، ال. ت(،ج

 .863ىى(،8375ذط  الديذ، االعال  باعال  بيت ا  الحرا ، )مطبعة السعادة، مار، ( 3)

المزىىىىىر فىىىىي المغىىىىة وانواعيىىىىا، تىىىىم: فىىىىااد عمىىىىي مناىىىىور، )دار الكتىىىى  العمميىىىىة، بيىىىىروت، ( 4)
 . 74/ 8 (، ج8998

محمىىد عبىىد الحىىىي بىىذ عبىىىد الكبيىىر بىىىذ محمىىد الحسىىىني االدريسىىي، نظىىىا  الحكومىىة النبويىىىة ( 5)
/ 5المسم  التراتيى  االداريىة، )دار الكتىا  العربىي لمطباعىة والن ىر، بيىروت، ال. ت(، ج

453. 
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 ذواد المارخيذ بعض المبالغة، ولعميى   رادوا اذ ياىوروا لمقىار  ولعد في بعض 
فداحة ما فعمو المغود ببغداد ومكتباتيا. والح   ذ ىذه الحادتة البىد  ذ تكىوذ ذىد 
 دت الىىى  تىىىدمير الكتىىى ، وضىىىياعيا او اىماليىىىا بسىىىب  ضىىىخامة العمىىىد العسىىىكري 

سىىناب  خيىىود  الىىذي ذىىا  بىىو الغىىزاة؛ فكىى  مىىذ مكتبىىة وكىى  مىىذ مالفىىات ذىبىىت تحىىت
 المغود الغازية. 

وامىىىا ا ىىىارات المىىىارخيذ المحىىىدتيذ عىىىذ ماىىىير كتىىى  العىىىرا  اتنىىىاال االحىىىتالد 
المغولي فيي كما يقود دي طرازي: اذ ىوالكو ذىد تمىادى فىي التعسى  والتخريى  
والتىىىدمير ببغىىىداد فمىىى  يبىىى  فييىىىا  تىىىرًا لممخطوطىىىات القديمىىىة والىىىذخائر التمينىىىة التىىىي 

. ويقىىود الىىدكتور (8)ذ فىىي ذاىىور الخمفىىاال وبيوتىىات ارمىىراالكانىىت مكنىىوزة منىىذ ذىىرو 
  خربىىىوا 8558ىىىىى/656: عنىىىدما دخىىىد المغىىىود بغىىىداد سىىىنة (5)ماىىىطف  طىىىو بىىىدر

المكتبىىىىات واتمفىىىىوا الكتىىىى  التىىىىي بيىىىىا امىىىىا باحراذيىىىىا او امىىىىا برمييىىىىا فىىىىي نيىىىىر دبمىىىىة 
 وضاعت التروة االدبية والفنية التي سير عم  بمعيا خمفاال بني العبىاس منىذ  ذ

 اتخذوىا عاامة لي  و ابحت  ترًا بعد عيذ. 
:))تحولت بغداد ال  خرا  وتحولىت الكتى  الى  رمىاد وتىالد((. (3)وذاد  مبي
:))فممىىىىىىا حمىىىىىىت النكبىىىىىىة ببغىىىىىىداد عمىىىىىى  يىىىىىىد المغىىىىىىود...  حرذىىىىىىت (4)ويقىىىىىىود الاىىىىىىياد

المكتبات((. ويذكر محمد عمي البباوي: عندما ىب  المغىود بقيىادة ىوالكىو عمى  
الُممىىى  ومتابىىىة العمىىى  والعممىىىاال، ذىىىد اتىىىوا مىىىذ فظيىىىع ارمىىىر ومنكىىىر بغىىىداد حاضىىىرة 

الحىىىوادث مىىىا الينسىىى ؛ منيىىىا: )) حرذىىىوا الكتىىى (( فمىىىذل  كانىىىت ر بىىىة العممىىىاال فىىىي 

                                 
الفايكنىىت فيميىى ، خىىزائذ الكتىى  العربيىىة فىىي الخافقيذ،)مطبعىىة بوزيىى  الاىىقمبي، بيىىروت،  (8)

 .878/ 8ال. ت(،ج

 .878-877محنة االسال  الكبرى، ( 5)

 .6/569موسوعة التاري  االسالمي، ج (3)

، ينظىىىر: عمىىىر، تىىىاري  العىىىرا  فىىىي عاىىىور الخالفىىىة العربيىىىة 588المغىىىود فىىىي التىىىاري ، ( 4)
 .375 (،8988بة النيضة، بغداد، االسالمية، )مكت
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القىىاىرة وال ىىا  والىىذيذ لبىى وا الىىيي  مىىذ عممىىاال العىىرا  فىىي  عىىادة ذلىى  التىىراث الىىذي 
الىىىىذي  ىىىىيده  عبتىىىت بىىىىو كىىىوارث الغىىىىزو المغىىىولي؛ وتبديىىىىد ذلىىى  المبىىىىد االسىىىالمي

المسىىمموذ فىىي ذىىروذ؛ ف خىىذوا يبىىذلوذ البيىىد فىىي التىى لي  والتاىىني  إلاىىالح مىىا 
ن ىىىاال كتىىى  بديىىىدة فىىىي المغىىىة والىىىديذ وارد  و يرىىىىا . ويقىىىود (8) فسىىىده المغىىىود؛ وا 

: اذ المغىىود ذىىد رمىىوا الكتىى  فىىي نيىىر دبمىىة ذيىىرًا رىىىد العمىى  والىىديذ. (5)ادلوسىىي
بمىىة ذىىد تحىىود الىى  لىىوذ الحبىىر ارزر  مىىذ : اذ مىىاال نيىىر د(3)فيىىذكر بىىاذر ياسىىيذ

 كترة ما  لقي فيو مذ الكت  والمخطوطات. 
: اذ خىزائذ الكتى  الخااىة والعامىة فىي بغىداد، (4)وذكر فاضد بابر ضىاحي

والتي كانىت تضى   عىدادًا ال تحاىَ  مىذ المالفىات، تى  تىدميرىا عمى  يىد المغىود، 
:  تمىى  (5)بىىراىي  حسىىذ . ويقىىود الىىدكتور حسىىذ ا8558ىىىى/656 تىىر الغىىزو سىىنة 

المغىىود عىىددًا كتيىىرًا مىىذ الكتىى  القيمىىة التىىي كانىىت فىىي مكتبىىات القاىىور ببغىىداد. 
ذ (6)وذاد بربي زيداذ : ذد ذكر الت ري  اذ ىوالكو  تمى  كتى  العمى  فىي بغىداد وا 

:  ذ المغىود  سىتولوا عمى  الكنىوز الماديىة (7)ل  يعيذ مقىدارىا تمامىًا. ويقىود بىرواذ
ية التي ابتمعت ببغداد خالد القروذ الطويمىة الماضىية التىي ظمىت واالدبية والعمم

فييىىا بغىىداد عااىىمة زاىىىرة لخمفىىاال العباسىىييذ، امىىا الخسىىارة التىىي  اىىابت الحركىىة 

                                 
مقدمىىة كتىىا  تباىىير المنتبىىو بتحريىىر الم ىىتبو، تىىم: عمىىي محمىىد الببىىاوي )المكتبىىة العمميىىة، (8)

 .4-8/3بيروت، ال.ت(، ج

 .98تاري  مسابد بغداد وآتارىا،  (5)

 .457العن  الدموي في العرا ، ( 3)

 (، 5556ة العاىامي، بغىداد،   ر  االخبىار فىي ضىياع الحقىائ  والكتى  وادتار،)مطبعى( 4)
73. 

 .4/865ت ري  اإلسال ، ج( 5)

 .889/ 3تاري  آدا  المغة العربية، ج( 6)

 دوارد برانفيد، تاري  ارد  في  يىراذ مىذ الفردوسىي الى  السىعدي، تربمىة: ابىراىي   مىيذ ( 7)
 .586 (، 8954ال واربي،)مطبعة السعادة، مار، 
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العمميىىة االسىىالمية فىىي بغىىداد؛ فىىال يمكىىذ واىىفيا ميمىىا  عممنىىا فىىي ذلىى  ضىىرو  
ذ الكتىى  القيمىىة الفكىىر والخيىىاد؛ فقىىد كىىاذ  تىىر ىىىذه الكارتىىة خسىىارة العىىدد الكبيىىر مىى

:  ذ المغىىود  سىىتباحوا بغىىداد  ربعىىيذ (8)التىىي  بيىىدت تمىىا  االبىىادة. ويقىىود الخالىىدي
يومىىىىًا مىىىىذ سىىىىف  لمىىىىدماال وحىىىىر  لمبيىىىىوت وتىىىىدمير الحضىىىىارة والعمىىىى . وذكىىىىر بعىىىىض 
المىارخيذ اذ بيىت الحكمىة الىذي كىاذ يضى  المالفىات الكتيىرة والىدواويذ الضىخمة، 

: اذ (3)ويىذكر دي طىىرازي (5)واعفيىت آتىاره.بقى  حتى  احتىد المغىود بغىداد فىذى  
المغىىود ذىىد اتمفىىوا خزانىىة كتىى  المدرسىىة النظاميىىة، برمييىىا فىىي نيىىر دبمىىة واحراذيىىا. 

: اذ  ود نكبىىىة  اىىىابت خزانىىىة كتىىى  المدرسىىىة المستناىىىرية (4)وذكىىر حسىىىيذ  مىىىيذ
 ، حيىىث اضىىطر  ارمىىذ 8558ىىىى/656كانىىت عنىىد احىىتالد المغىىود بغىىداد سىىنة 

اود بعىىىىىىض الطىىىىىامعيذ االسىىىىىىتيالال عمىىىىىى  كتىىىىىى  المدرسىىىىىىة وسىىىىىادت الفوضىىىىىى  فحىىىىىى
المستناىىرية، ونبحىىوا فىىي محىىاولتي  وممىىذ تمكىىذ مىىذ االسىىتحواذ عمىى  كتيىىر مىىذ 
كتبيا العممية ناير الديذ الطوسي، الذي ذد  بغداد مىع البىيش المغىولي، ونقميىا 
الىى  مرا ىىة حيىىث بنىى  ىنىىا  مراىىدًا عمميىىًا، وخزانىىة كتىى  كبيىىرة مألىىىا مىىذ كتىى  

بقولىو:  ذ  (5)مدرسة، و يرىا مذ خزائذ كت  العرا . وذد  كد ذل  ادلوسيىذه ال
 ذ المدرسىىة المستناىىرية لىى  تىىزد عمىى  مىىا كانىىت عميىىو منىىذ  ن ىىائيا الىى  احىىتالد 
بغداد عم  يد المغود الفبىار، فبميىع مىا كىاذ فىي ىىذه المدرسىة مىذ كتى  وفىرش 

معىىىرو : مىىىذ  ومرافىىى ، ذىىىد نيبىىىو بنىىىد المغىىىود المخىىىذود. فيقىىىود الىىىدكتور نىىىابي
المستغر  بدًا  ننا ل  نعر  مذ كت  خزانة المدرسىة المستناىرية العظيمىة التىي 

                                 
االسىىىىىالمي والغىىىىزو المغىىىىولي، )مكتبىىىىة الفىىىىالح، الكويىىىىىت، اسىىىىماعيد عبىىىىد العزيىىىىز، العىىىىال  ( 8)

8984،) 95. 

؛  ىىىمبي، التربيىىىة 454الكىىىروي،  ىىىر  الىىىديذ، المربىىىع فىىىي الحضىىىارة العربيىىىة االسىىىالمية، ( 5)
 .47؛ البياتي، بيت الحكمة البغدادي و تره العممي، 885االسالمية، 

 .8/857خزائذ الكت  العربية في الخافقيذ، ج( 3)

 .65ة المستنارية، المدرس( 4)

 .98-97تاري  مسابد بغداد وآتارىا، ( 5)
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وذفىىت عمييىىا والتىىي  لفىىت فييىىا او التىىي مىىا تىىزاد باذيىىة حتىى  اليىىو  اال عمىى  سىىبعة 
يقىىود:  نىىي ال اسىىتغر  ذلىى  بعىىدما  (5). ولكىىذ االسىىتاذ منيىىر القاضىىي(8)كتىى  فقىىط

عة النكىىىراال فىىىي بغىىىداد ومىىىا احىىىدتوه مىىىذ تقتيىىىد عممنىىىا فعمىىىة المغىىىود اليمبيىىىة ال ىىىني
ذ افتتاح المدرسة المستنارية بعد الواذعة؛ واستمرار التدريس  وتخري  واحرا ، وا 

 المتردي فييا ال يدد عم   ذ مكتبتيا الضخمة بقيت ماونة محفوظة. 
: ذد ذكر احد البىاحتيذ اذ خزانىة كتى  (3)ويقود الدكتور فاضد بابر ضاحي

الب يرية ببغداد التي كانت تض  كتبًا كتيرة؛ ل  يب  منيا اال مبمد واحد، المدرسة 
ذ اىىىىىىم ذلىىىىىى  فىىىىىىاذ تمىىىىىى  الخزانىىىىىىة ربمىىىىىىا اتمفىىىىىىت اتنىىىىىىاال الغىىىىىىزو المغىىىىىىولي سىىىىىىنة  وا 

:  ذ ناىىير الىىديذ  ىىيد الىى  بانىى  مراىىد (4) . ويقىىود السىىاعدي8558ىىىى/656
المغىىود  مرا ىىة مكتبىىة ضىىخمة اسىىتطاع اذ يسىىترد بسىىببيا اكتىىر الكتىى  التىىي نيبيىىا

 (5)مذ المكتبات االسالمية اتناال احتالد بغىداد. وذىد اكىد ىىذا ب ىار عىواد معىرو 
عنىىدما تحىىدث عىىذ مىىدارس واسىىط ذىىاد: اذ ناىىير الىىديذ الطوسىىي نقىىد اتىىر الغىىزو 

: الريى  فىي (6)المغولي المدمر الكتير مذ كتبيا ال  مرا ة. ويقود عيس  سمماذ
اسىىط والمواىىد التىىي كانىىت تضىى  فىىي اذ خزانىىات كتىى  بغىىداد والباىىرة والكوفىىة وو 

اعدادًا كبيرة مذ الكت  التي اختفت مذ الوبود بسب  ما تعرضىت لىو مىذ حىر ، 
تال  خاواًا عندما احتد المغود بغداد سنة    .8558ىى/656وني  وا 

                                 
 .578تاري  عمماال المستنارية، ( 8)

 .84-83مقدمة كتا  تاري  عمماال المستنارية، ( 5)

 .854ا ر  االخبار، ( 3)

 .97مايد الديذ ابذ العمقمي واسرار سقوط الدولة العباسية، ))الحا ية((، ( 4)

 .8/854حضارة العرا ، جالتربية والتعمي ، ( 5)

 .553-555الفنوذ، العرا  في الت ري ، ( 6)
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لىىى  ينحاىىىر اتىىىر كارتىىىة احىىىتالد بغىىىداد فىىىي خسىىىارة العىىىدد الكبيىىىر مىىىذ الكتىىى ؛ 
ًا كبيىرًا، يقىدر بىادال  ولى  تبى  مىني  ولكنيا امتىدت ف ىمكىت مىذ ربىاد العمى  عىدد

 .(8)اال فئة ذميمة م ردة االذىاذ

فم  يسىتتذ المغىود العممىاال والفقيىاال والمفكىريذ مىذ مبىزرة بغىداد، ال بىد حتى  
الىىذيذ خربىىوا مىىع الخميفىىة المستعاىى  بىىا  عنىىدما آمىىني  ىوالكىىو وكىىاذ معىىو تالتىىة 

. ولىىىى  يىىىىرح  (5)عيىىىىاذ المدينىىىىةآال  مىىىىذ القضىىىىاة، والفقيىىىىاال والاىىىىوفيو واالمىىىىراال وا
. فقد ذكر المارخوذ اذ  بذ العمقمي كاذ سببًا فىي احىتالد (3)المغود عالمًا لعممو

بغىىىىداد ومذبحىىىىة العممىىىىاال التىىىىي راح ضىىىىحيتيا آال  العممىىىىاال وال ىىىىعراال؛  ذ ذيىىىىد اذ 
الىىىوزير  بىىىىذ العمقمىىىىي كاتىىىى  المغىىىىود وحرضىىىىي  عمىىىى  اخىىىىذ بغىىىىداد؛ وعنىىىىدما دخىىىىد 

بمىىىىىع لىىىىىو  بىىىىىذ العمقمىىىىىي سىىىىىاداتيا ومدرسىىىىىييا وعمماالىىىىىىا  الطا يىىىىىة ىوالكىىىىىو بغىىىىىداد
ليحضىىروا عقىىد زواج ابىىذ الخميفىىة المستعاىى  بىىا  االميىىر ابىىو بكىىر بابنىىة ىوالكىىو 

. فضىىاًل عىىذ العممىىاال الىىذيذ ذتمىىوا دفاعىىًا عىىذ (4)بزعمىىو؛ فخربىىوا فقىىتمي  عىىذ آخىىرى 
ذ كاذ ىىاالال فىي طميعىة مىذ خىرج دفاعىًا عىذ بغىداد، وسىب  اذ طمى   مىذ بغداد وا 

                                 
؛ حسىذ، تىاري  588؛ الاىياد، المغىود فىي التىاري ، 586برواذ، تاري  االد  في ايىراذ، ( 8)

 .4/865االسال ، ج

-4/859؛ حسىىذ، تىىاري  االسىىال ، ج598-595/ 5/ ج5اليمىذاني، بىىامع التىىواري ، مىىج( 5)
865. 

ينىىىي، الفتوحىىىات االسىىىالمية بعىىىد مضىىىي الفتوحىىىات النبويىىىة، )دار الكتىىى ، دحىىىالذ، احمىىىد ز ( 3)
 .75 (،8953بيروت، 

ابىىىىو الفىىىىداال، عمىىىىاد الىىىىديذ اسىىىىماعيد، المختاىىىىر فىىىىي اخبىىىىار الب ىىىىر، )المطبعىىىىة الحسىىىىينية ( 4)
؛ العباسي، محفوظ، العباسيوذ بعد احتالد بغىداد، 894/ 3المارية، مار، ال. ت(، ج

-897؛ بدر، محنة ارسال  الكبرى، 45 (، 8995العامة، بغداد، )دار ال اوذ التقافية 
؛ العىىودة، سىىميماذ بىىىذ حمىىد، كيىى  دخىىىد التتىىر بىىالد المسىىىمميذ  االدوار الخفيىىة فىىىي 898

 .58(،5558،)دار طيبة لمن ر والتوزيع، الرياض، 3سقوط الخالفة العباسية، ط
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المدرسيذ والفقياال وم اي  الربط والاوفيو برمىي الن ىا  واالسىتعداد لمبيىاد منىذ 
 .(8)عيد الخميفة المستنار با 

فم  يكىذ عممىاال بغىداد فىي عزلىة عىذ مبىتمعي ، بىد كىانوا بحى  ذىادة المبتمىع 
بعد اذ خال العرا  مذ القيادة السياسية القادرة عم  موابية الغزو المغولي. ولقىد 

المغىود دور العممىىاال فىىي التاىىدي ليىى ، فعممىوا عمىى  اسىىتمالتي  وعىىزلي  عىىذ ادر  
  امىر بكتابىة 8558ىىى/656المبتمع. فنبد اذ ىوالكو عندما حاار بغداد سىنة 

ستة منا ير تفيد ))اذ القضاة والعمماال والسادات والتبار وكد مذ ل  يحاربنا لي  
عمىىى  المدينىىىة مىىىذ بوانبيىىىا  االمىىىاذ منىىىا(( وربطىىىو تمىىى  المنا ىىىير بالنبىىىاد والقوىىىىا

 . (5)الستة
ولكىىذ وعىىود ىوالكىىو لىى  تكىىذ باعتىىًا لتخمىىي العممىىاال عىىذ دورىىى  السياسىىي فىىي 
التاىدي لمغىزو، لىذل  انىزد بيى  اذسى  العقوبىات بعىد دخولىو بغىداد. فى مر بىىاخراج 
كد مذ وذع بايدي اتباعو ال  خارج السور وامر بقتمي  بميعًا. فضاًل عمذ خرج 

. وال     ذ ىوالكو ادر  اذ العمماال يمتمىوذ خطىرًا (3)مستعا  با مع الخميفة ال
 كبيرًا عم  وبودى  في بغداد لذل  استيدفي . 

وليس لدينا   ارات دذيقة عذ عدد العمماال الذيذ  اركوا في الدفاع عذ بغداد 
 تناال حاار ىوالكو ليا؛ وال يمكذ  تخاذ مبمع العمماال الىذيذ است ىيدوا عمى  يىد 

؛ ولكذ ابذ بطوطة تر  لنا ناًا نفيسًا وميمًا ذكر فيو عدد العمماال الىذيذ المغود
                                 

 . 89ابذ الفوطي، الحوادث البامعة، ( 8)

بىىىذ محمىىىد بىىىذ الحسىىىذ ناىىىير الىىىديذ، كيفيىىىة واذعىىىة بغىىىداد،ذيد الكتىىىا   الطوسىىىي، محمىىىد( 5)
البىىىىىىىويني، بيانك ىىىىىىىىاي، باىتما :محمىىىىىىىىد رمضىىىىىىىاني،)مطبعة بانبانىىىىىىىىد خىىىىىىىىاور، تيىىىىىىىىراذ، 

 . 5/587/ج5؛ اليمذاني،بامع التواري ، مج856ىى(،8337

؛ العىىاني، نىىوري عبىىد الحميىىد، الىىدور 598-595/ 5/ ج5اليمىىذاني، بىىامع التىىواري ، مىىج( 3)
ساسي واالبتماعي لعمماال بغداد في عاور السىيطرة االبنبيىة، بحىث من ىور فىي مبمىة ال

( تحىت عنىواذ عممىاال العىرا  بىيذ القىرنييذ 55بيت الحكمة، سمسىمة المائىدة الحىرة، العىدد )
 .835، 8988السابع والحادي ع ر اليبرييذ، مبموعة مالفيذ، ت ريذ االود، 
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ذتمىىوا عمىى  يىىد المغىىود الطغىىاة بىىالعرا ؛ فقاد:))اخبرنىىا  ىىيخنا ذاضىىي القضىىاة ابىىو 
بكرات ابذ الحاج اعزه ا  ذاد سمعت الخطي  ابا عبىد ا  بىذ ر ىيد يقىود لقيىت 

ومعىىو ابىىذ اخ فتفاوضىىنا الحىىديث بمكىىة نىىور الىىديذ بىىذ الزبىىاج مىىذ عممىىاال العىىرا  
فقاد لي ىم  في فتنة التتر بالعرا  اربعة وع ريذ الى  ربىد مىذ اىىد العمى  ولى  

:))ولىى  (5). وذىىاد السىىخاوي(8)يبىى  مىىني   يىىري و يىىر ذلىى  وا ىىار الىى  ابىىذ اخيىىو((
عنىدما  (3)مذ يعر   يئًا مذ العم ((. وذكر ابىذ ربى  -يقاد بغداد –يب  فييا 

تحىىدث عىىذ البوسىىقي البغىىدادي عىىذ عبىىد الىىرزا  ابىىذ الفىىوطي ذىىاد سىىمعت  ىىيخنا 
االما  ابا حامد بذ المطرزي لمىا ذىد  مىذ بغىداد الى  مرا ىة؛ وذىد سىئد عمىذ بقىي 
ببغداد مذ االئمة فقاد: ول   عر  بيا فاضاًل فقييًا عالمًا باالاود والفروع  ير 

 تقي الديذ البوسقي. 
وذ عىدد العممىىاال القتمى  الىذيذ ذكىىرى  ابىذ بطوطىة اىىحيحًا، وال نسىتبعد اذ يكى

إلذ بغداد كانت مقر العمماال وكاذ اىميا ا مبي  مذ العمماال، وطمبة العم ، ناىي  
عذ المدارس العممية الكتيرة التي كانت ببغداد ذبد االحتالد المغولي، وىي تقىدر 

ذ رب  عىذ مىذ ( مدرسة. اما بخاوص ماذكره ابذ بطوطة والسخاوي واب38بى)
ولكذ ربما ارادوا اذ ياوروا لمقار   (4)بقي مذ العمماال ببغداد فيو بعض المبالغة.

                                 
 .889-888/ 5الرحمة، ج( 8)

ديذ محمىىىىد بىىىىذ عبىىىىد الىىىىرحمذ، االعىىىىالذ بىىىىالتوبي  لمىىىىذ ذ  التىىىىاري ، تىىىىم: فرانىىىىز  ىىىىمس الىىىى( 5)
 .595 (،8963روزنتاد، بعناية: د. االم احمد العمي، )مطبعة العاني، بغداد، 

زيىىذ الىىديذ ابىىو الفىىرج عبىىد الىىرحمذ بىىذ  ىىيا  الىىديذ احمىىد البغىىدادي، الىىذيد عمىى  طبقىىات ( 3)
عىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىنة المحمديىىىىىىىىىة، القىىىىىىىىىاىرة، الحنابمىىىىىىىىىة، تاىىىىىىىىىحيم: محمىىىىىىىىىد حامىىىىىىىىىد الفقىىىىىىىىىي، )مطب

 .385-5/388 (،ج8955

؛ عممىىىىىاال النظاميىىىىىات ومىىىىىدارس 354-59ينظىىىىىر: معىىىىىرو ، تىىىىىاري  عممىىىىىاال المستناىىىىىرية،( 4)
؛ آد ياسىىىىيذ، الحيىىىىاة 45-58 (،8973الم ىىىىر  االسىىىىالمي ، )مطبعىىىىة االر ىىىىاد، بغىىىىداد، 

 .866-884الفكرية في العرا  في القرذ السابع اليبري، 



 

 

545 

أ.د. عبد الستار مطلك & عبد المنعم  
 حامد

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

فداحىىة مىىا فعمىىو المغىىود الغىىزاة ببغىىداد واعمىىاد القتىىد الوح ىىية التىىي ارتكبوىىىا بحىى  
  ىميا ادمنيذ والسيما العمماال. 

عىىىذ وىىىىذا دليىىىد عممىىىي عمىىى  اذ العممىىىاال كىىىاذ ليىىى  بيىىىودًا معينىىىة فىىىي الىىىدفاع 
. االمىىر الىذي يىىربم القىود بىى ذ العممىىاال (8)بغىداد؛  ذ ىىى  ذتمىوا ضىىمذ مىذ ذتىىد فييىا

كانوا ضمذ طميعة المدافعيذ عذ بغداد، وىو الموذى  الطبيعىي والمتوذىع مىذ فئىة 
ابتماعيىىة واعيىىة كالعممىىاال التىىي تىىدر  ابىىر البيىىاد وفريضىىتو، وىىىي التىىي نىىذرت 

 مبزرة بغداد ذد  ممتي . نفسيا لحماية الديذ والمباد ، لذل  نبد اذ 
وىكذا وذ  عمماال العرا  في وبىو المغىود الغىزاة؛ وذادوا عىذ  ىر  الىوطذ، 
والعمىىى ، واالسىىىال ، واست ىىىيادى  فىىىي سىىىبيد الحريىىىة،  ذ عممىىىاال المقاومىىىة االبىىىالال 
ىىىىاالال اسىىىتحقوا، ويسىىىتحقوذ التكىىىري ، والتخميىىىد، فقىىىد ذرنىىىوا  ىىىر  الكممىىىة، وكرامىىىة 

 . (5)امة الوطذ، وحرية ابنائوالعم ، ب ر  البالد، وكر 
 (3)وذد وذع عدد مىذ  ىىد بغىداد اسىرى بيىد المغىود، وكىاذ مىذ بيىني  العممىاال،
. (4)فقىىىد ذكىىىر ابىىىذ الفىىىوطي: اذ المغىىىود اسىىىتباحوا بغىىىداد اربعىىىيذ يومىىىًا ذىىىتاًل واسىىىراً 

وتبىىدوا لنىىا كتىىرة عىىددى  مىىذ تعىىيذ موظىى  خىىاص ليىى  يتىىول   ىىاوني  وينظىىر فىىي 
مىىىني  ذىىىرر اليبىىىرة فىىىرارًا مىىىذ المغىىىود، لمحفىىىاظ عمىىى  حياتىىىو . ومىىىذ نبىىىا (5)امىىىورى 

                                 
-558/ 5، ابىىذ ربىى ، ذيىىد طبقىىات الحنابمىىة، ج535الحىىوادث البامعىىة،  ابىىذ الفىىوطي،( 8)

 .645-638، الغساني، العسبد المسبو ، 565

كمىىاد الىىديذ، بميىىد، بغىىداد مركىىز العمىى  والتقافىىة العالميىىة فىىي القىىروذ الوسىىط ، )من ىىورات ( 5)
 .67 (،8985وتوزيع المكتبة العالمية، بغداد، 

عىىىىىىىىىرا  ابىىىىىىىىىذ الفوطي،)مطبعىىىىىىىىىة التفىىىىىىىىىيض، بغىىىىىىىىىداد، ال ىىىىىىىىىبيبي، محمىىىىىىىىىد رضىىىىىىىىىا، مىىىىىىىىىارخ ال( 3)
 .8/84 (،ج8955

 . 536الحوادث البامعة، ( 4)

؛ آد ياسىىيذ، الحيىىاة الفكريىىة فىىي العىىرا  فىىي القىىرذ 558/ 3الاىىفدي، الىىوافي بالوفيىىات، ج( 5)
 . 885السابع اليبري، 
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ورفضىىو الخضىىوع لمحكىى  االبنبىىي، وفضىىد  ذ يعىىيش  ريىى  عىىذ االىىىد واالحبىىة 
 والدار. فمب وا ال  مار وال ا  و يرىما مذ البقاع.

وذىىد ادى ىىىاالال فىىي  ىىىربتي  دورًا عمميىىًا رائىىدًا  ذ كىىىانوا اسىىاتذًة فىىي عمىىىومي ؛  
لعمىىىو ، مىىىذكريذ  ذ عطىىىاال بغىىىداد لىىىذ ينضىىى  حتىىى  بعىىىد واسىىىيموا فىىىي ن ىىىر تمىىى  ا

. وذىىد ادى ىىىذا الىى  انتقىىاد مراكىىز العمىى  واالد  مىىذ بغىىداد و يرىىىا مىىذ (8)احتالليىىا
مدذ العم  التي استباحيا المغود، ال  مار وال ا  والحبىاز، و يرىىا مىذ المىدذ 

عاىىر فااىىبحت مراكىىز عمميىىة فكتىىر فييىىا اسىىماال ال ىىعراال واردبىىاال والعممىىاال فىىي ال
:))اذ سىقوط بغىداد ادى الى  انتقىاد مراكىز الدراسىات (3). فيقود العرينىي(5)المغولي

االنسىىانية الىى  ماىىر وفىىي الوذىىت نفسىىو تفىىر  العممىىاال واالدبىىاال فىىي انحىىاال العىىال  
االسىالمي فىىزاد ذلىى  ذىىوة البامعىىات والمىىدارس التىىي حمىىوا بيىىا((. فااىىبحت القىىاىرة 

ال  االسىالمي، واىارت محىورًا لمعمىو  واددا  منذ احتالد المغود لمعىرا  ذمبىًا لمعى
لطىال  العمى  وارد  مىذ بىالد المسىمميذ كافىة؛  ومنىآاإلسالمية؛ واىارت منطقىة 

. وااىىىبحت بغىىداد  ىىبو خاليىىة مىىىذ (4)فكىىانوا يفىىدوذ الييىىا مىىىذ كىىد حىىد  واىىو 
العممىىاال، ال يفىىد العممىىاال وطمبىىة العمىى  الييىىا بىىد ىىىابرت اعىىداد كبيىىرة منيىىا بعىىد  ذ 

ذبمىىة العمىى  والعممىىاال بسىىب  القتىىد وارسىىر وارضىىطياد الىىذي مارسىىو المغىىود كانىىت 
:  ذ بغداد ذىد خمىت مىذ اىميىا، وت ىتت مىذ (5)ضدى . فقد ذكر ابذ  اكر الكتبي

بقي مني  في البالد. ومني  مىذ بقىي فىي ظىد االحىتالد المغىولي، والذى  مىا الذىاه 
ولىدُه، او اخىوُه، ومىني  مىذ مذ المعاناة واالضىطياد، فمىني  مىذ  ست ىيد ابىوُه، او 

                                 
 .588الاياد، المغود في الت ري ، ( 8)

 .888-887/ 3زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 5)

 .56 (،8967السيد الباز، المغود )دار النيضة العربية لمطباعة والن ر، بيروت، ( 3)

- 8558ىىى/ 738-ىىى656عبد ا ، محمىد نبى ، الموذى  العربىي مىذ التحىدي المغىولي )( 4)
 (، رسىىىالة مابسىىىتير  يىىىر من ىىىورة )المعيىىىد العىىىالي لمدراسىىىات القوميىىىة اال ىىىتراكية، 8345
 .897 (،8984المستنارية، بامعة 

 .535/ 5فوات الوفيات، ج( 5)
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 سىىر ولىىدُه ومىىني  مىىذ كىىاذ متخفيىىًا، ومىىني  مىىذ ذىىد  االمىىواد مقابىىد االبقىىاال عمىى  
حياتو، إلذ دفع الماد لممغود كاذ ينبي مىذ القتىد، ومىني  مىذ ذىبىت مالفىاتي ، 
واتباتاتي ، وابازاتي ، ومني  مذ تعرض لألذى بتيمة مكاتبة ممو  مار وال ا ؛ 

المعانىىاة التىىي لقوىىىا مىىذ المغىىود  تنىىاال االحىىتالد، اىىمد ىىىاالال وبىىالر   مىىذ ىىىذه 
العمماال في االرض العراذية وذل  لمحاود عم  الفراة المناسبة النيىاال المحتىد 

 . (8)وتخميص البالد مذ ظممي 
 ذ ىذا الغزو اليمبي ادى ال  انحسار حركة الت لي  عند عمماال المسمميذ، 

وبغداد ب ىكد خىاص بواىفيا المركىز الفكىري في المناط  التي ابتاحيا المغود، 
االود فىىي الدولىىة العربيىىة االسىىالمية؛  ذ  ذ العممىىاال ب ىىكد عىىا  كىىاذ ىميىى  حينئىىذ 
الحاىىود عمىى  مىىالذ آمىىذ ذبىىد التفكيىىر فىىي التىى لي ، او ممارسىىة ن ىىاطات الحيىىاة 

. لذا نبد  ذ الكتير مذ العممىاال الىذيذ لبى وا الى  ماىر وال ىا  وبىدوىا (5)االخرى
آمنىىًا وظىىاًل وافىىرًا، ومىىوردًا عىىذبًا سىىائغًا. ذىىد بىىذلوا بيىىودًا كبيىىرة فىىي التىى لي   حرمىىاً 

.  ي  ذ (3)والتاىىىني ، فىىىي مختمىىى  العمىىىو  إلاىىىالح مىىىا  فسىىىده الغىىىزو المغىىىولي
حركىىىىة التىىىى لي  والتاىىىىني  انحسىىىىرت فىىىىي العىىىىرا ، النىىىىو كىىىىاذ تحىىىىت االحىىىىتالد، 

المماليىى  الىىذيذ ىيئىىوا ون ىطت فىىي ماىىر وال ىا  النيمىىا كانتىىا بحىىوزة السىالطيذ، و 
الىىبالد لتحمىىد الزعامىىة االسىىالمية بعىىد بغىىداد؛ والقىىبض عمىى  زمىىا  الحركىىة العمميىىة 

 واردبية والدينية والسياسية؛ فيرع  لييا ادلو  مذ العمماال وطمبة العم .
وكاذ ليذا الغزو  تر بالغ في )االد  وال عر(، في العرا ، فقد ذىى  ع ىا  

والىىىوزراال والخمفىىاال و يىىىرى  مىىذ ربىىىاد السىىمطة؛ الىىىذيذ  االد  وال ىىعر مىىىذ االمىىراال

                                 
؛ماىطف  بىواد، مقدمىة كتىا  893ينظر:عبد ا ، الموذى  العربىي مىذ التحىدي المغىولي، (8)

 .88مختار التاري ،
 .75-74ضاحي، ا ر  االخبار، ( 5)

عمي ابذ حبر العسقالني  يا  الديذ  حمد، تباير المنتبو بتحرير الم تبو، تم: محمد ( 3)
 .4-3/ 8البباوي، )المكتبة العممية، بيروت، ال.ت(، ج
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كىىانوا يطمبىىوذ العمىى  ويتمىىذذوذ بسىىماع ال ىىعر وينظمونىىو؛ وااىىبم الممىى  المغىىولي 
 نمىىا يىىراد بىىو القيىىر والغمبىىة؛ وبعىىد  ذ كىىاذ ال ىىاعر او االديىى  تعمىىو منزلتىىو عنىىد 

اىىىر  ىىىى  االميىىىر او الخميفىىىة او السىىىمطاذ بالبيىىىت الواحىىىد او الحكايىىىة الواحىىىدة، ان
الممىىىو  المغىىىود الىىى  تىىىدويذ حسىىىابات المممكىىىة، وضىىىبط الخىىىراج والىىىدخد وتىىىدري  

ذ اسىىىىتيالال المغىىىىود عمىىىى  رذىىىىا  النىىىىاس ذيىىىىد السىىىىنة ال ىىىىعراال، و ىىىىغد (8)البنىىىىد . وا 
عقىىولي ، فىىزادت ذىىرائحي  بمىىودًا عمىىا كانىىت عميىىو فىىي العاىىر العباسىىي؛ ولىى  ينبىىغ 

ود، والسىىىيما فىىىي ماىىىر مىىىذ ال ىىىعراال مىىىذ يسىىىتح  الىىىذكر اال خىىىارج مممكىىىة المغىىى
 .  ي: ال عراال الذيذ ىابروا خارج العرا .(5)وال ا 

وىكذا عاش العىرا  فتىرة حالكىة الظممىة كانىت   ىعة النىور فييىا ضىئيمة خىالد 
. وعا ىىىت بغىىداد فىىي ديىىابر الظىىىال  مدينىىة منزويىىة فقىىىدت (3)ىىىذا العاىىر الرىيىى 

نافسىىيا  ي حاضىىرة مىىذ مكانتيىىا العمميىىة بعىىد اذ كانىىت مدينىىة العمىى  والعممىىاال ولىى  ت
حواضر االسال . فبكتيا العيوذ بعد القمو  ورتاىىا ارد  ذبىد ال ىعر كمىا تو ىم 
العمىى  بو ىىاح السىىواد، ذبىىد  ذ يختطفيىىا السىىياد.  نيىىا كانىىت خسىىارة العمىى  فىىي كىىد 

 . (4)مراحمة وحركاتة وكانت ذاامة لمظير مذىمة لمعقد تاورًا وتنظيراً 
اىىىرة كالحضىىارة العربيىىة االسىىالمية فىىي بغىىداد لىى  يحىىدتنا التىى ري   ذ حضىىارة ز 

التىىىي اسىىىتمرت زىىىىاال خمسىىىة ذىىىروذ؛ ذىىىد اختفىىىت فىىىي متىىىد ىىىىذه السىىىرعة وااىىىبحت 
. (5)حاضىىىرة العباسىىىييذ طعمىىىة تمتيميىىىا النيىىىراذ المسىىىتعرة؛ وتغرذيىىىا الىىىدماال المرىقىىىة

                                 
 .887/ 3زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 8)

 .855/ 3زيداذ، تاري  آدا  المغة العربية، ج( 5)

 .7/574 مبي، موسوعة التاري  االسالمي، ج( 3)

 .47ىيابنة، محاضرات في تاري  المغود والممالي ، ( 4)

 .868/ 4السال ، جحسذ، تاري  ا( 5)
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واابحت بغداد خرابًا بعد  ذ ل  يكذ ليا في الدنيا نظير في بالد ذدرىا وفخامة 
  (8)وكترة عممائيا واعالميا.  مرىا

لقد  تار حادث احتالد بغداد، الحزذ العمي ، والبزع ال ديد في بميع انحاال 
البالد االسالمية، الذ احتالد بغداد ل  يكذ في الحقيقة حدتًا عاديًا يمكذ  ذ يمر 
بسىىيولة؛ بىىد كىىاذ ذضىىية االمىىة االسىىالمية بمعىىاال، التىىي احسىىت بىىالخطر الىىداى ؛ 

نتزعت منيا كعبتيا، وانفرط عقد الوحىدة االسىالمية  والسيما بعد  ذ توذ  ذمبيا، وا 
المقدس. لقد باد ىذا االحتالد بخاطر كد مسم ، فانفعمت كىد نفىس، واىتىز كىد 
ذا كىاذ ليىذا الحىادث البمىد تى تيره العميى  فىي نفىوس المسىمميذ بميعىىًا،  وبىداذ، وا 

ل عراال مني ؛ فنظموا المراتي فانو ال    كاذ ا د وذعًا، واعظ  ت تيرًا في نفوس ا
 . (5)التي ت يع االس  في النفس وتتير ال بوذ

وكاذ مذ بيذ تم  المراتي، ذايدة م يورة في بغداد ذاليا تقي الديذ بذ ابىو 
 : (3)اليسر. وىذه القايدة ىي

 فما وقوفك واالحباُب قد ساروا! لسائل الدمع عن بغداد اخبــاُر 
 فما بذاك الحمـى والدار ديـاُر  يا زائرين إلى الزوراء* التفـدُوا 

 بو المعالـم قد َعَفاه إقفـــار  تاج الخالفة والربع الذي ُشرفـْت 
 ولمـدموع عـمى اآلثار آثـار  اضحى لعصف البمى في ربعو أثُر 
 شبت عميو ووافى الربَع إعصار  يا نار قمبي من نار الحرب وغى 

 وقام باالمر من يحويو ُزنَّــاُر  ُب عمى اعمى منابرىـا عال الصمي
 وكان من دون ذاك الستر أستار  وكم حريٍم سبتو الترك غاصبــة 

 ولم يعد لبــدور منــو إبدار  وكم بدوٍر عمى البدرية انخـسفت 

                                 
 . 375عمر، تاري  العرا  في عار الخالفة العربية السالمية، ( 8)

 .583الاياد، المغود في التاري ، ( 5)

 .544السيوطي، تاري  الخمفاال، ( 3)
 * الزوراال: ىي بغداد، 
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 من النَّياب وقـد حـازتُو ُكفِّار  وكم ذخائر أضحت وىي شائـعة 
 عمى الرقاب وُحطِّْت فـيو أوزار  فيــم وكم حدود أقيمت من سيو 

 الى السفاح من االعداء ذعـاُر  ناديت والسُِّبي ميتوك يجــرىُم 
وبعىىىد اسىىىتقراال عىىىدد مىىىذ الماىىىادر والمرابىىىع وكتىىى  التىىىراب  التىىىي بىىىيذ  يىىىدينا 
اسىىتطعنا مىىىذ تتبيىىىت  سىىىماال بعىىىض العممىىىاال ارعىىال  الىىىذيذ ذتمىىىوا عمىىى  يىىىد القىىىوات 

  :8558ىى/656بغداد سنة المغولية الغازية في 
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*أســـــــماء العممـــــــاء الـــــــذين قتمـــــــوا عمـــــــى يـــــــد  المغـــــــول فـــــــي بغـــــــداد 
 م: 8558ىـ/656سنة

 العلماء ت

اتشاهٍى انثهشفضهً.   .1
 (8)

 

تٍ يحًذ تٍ عثًاٌ تٍ تُهاٌ. ٌاالستهً صذس انذٌٍ َثها  .2
 (5)

 

اَيذي فخش انذٌٍ أحًذ تٍ عثٍذهللا تٍ انحغٍ تٍ أحًذ تٍ جعفش.  .3
 (3)

 

أٌذغًش انششقً.  .4
 (4)

 

انثجهً عشاج انذٌٍ.  .5
 (5)

 

اتٍ تشجى شهاب انذٌٍ عهًٍاٌ تٍ يحًذ.  .6
 (6)

 

انثغذادي احًذ تٍ عثذانصًذ تٍ أحًذ تٍ عثذانقادس تٍ عثذهللا تٍ اتً انجٍش.  .7
 (7)

 

انثغذادي احًذ ذاج انذٌٍ عثذانكشٌى تٍ ٌىعف تٍ عثذانشحًٍ اتٍ انجىصي.  .8
 (8)

 

انذٌٍ عثذانشحًٍ تٍ ٌىعف تٍ عثذانشحًٍ اتٍ انجىصي.انثغذادي جًال   .9
 (9)

 

انثغذادي جًال انذٌٍ ٌحٍى تٍ ٌىعف تٍ ٌحٍى تٍ يُصىس تٍ انًعًش تٍ عثذانغالو   .11

                                 
الىىىذىبي، سىىىىير اعىىىال  النىىىىبالال، عنايىىىة: حسىىىىاذ عبىىىدالمناذ،)بيت االفكىىىىار الدوليىىىة، لبنىىىىاذ، ( 8)

 .8/558 (،ج5554

ابىىذ  ىىاكر الكتبىىي، عيىىوذ التىىىواري ، تىىم: د.فياىىد السىىامري ونبيمىىة عبىىىدالمنع  داود،)دار ( 5)
 .55/554 (،ج8985الحرية لمطباعة، بغداد، 

 .3/89/ 4ابذ الفوطي، تخميص مبمع اددا ، ج( 3)

ي، )دار الىذىبي، تىىاي  االسىىال  ووفيىىات الم ىىاىير واالعىىال ، تىىم: د.عمىىر عبدالسىىال  تىىدمر ( 4)
 .48/358(،ج8987)دار الكتا  العربي، بيروت، 

 .639الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .634؛ الغساني، العسبد المسبو ، 535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،( 6)

 .5/595ابذ رب ، ذيد طبقات الحنابمة، ج( 7)

 .5/565المادر نفسو، ج (8)

 .5/565المادر نفسو ، ج(9)
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شصشي.صان
(8)

 

انثغذادي ششف انذٌٍ عثذهللا تٍ ٌىعف تٍ عثذانشحًٍ اتٍ انجىصي.  .11
 (5)

 

اتى انفرح.انثغذادي عضانذٌٍ اتى انفضم عثذانعضٌض تٍ يحًذ تٍ   .12
 (3)

 

انثغذادي عضانذٌٍ اتى انًعانً يحًذ تٍ عثذٌٍ تٍ عهً انغهًً.  .13
(4)

 

انثغذادي عفٍف انذٌٍ اتى عثذهللا أحًذ تٍ جعفش اتٍ انثذٌع.  .14
(5)

 

انثغذادي عفٍف انذٌٍ أتى انعض ٌىعف عثذانكشٌى تٍ انحغٍ اتٍ انقصاب.  .15
(6)

 

ص.انثغذادي عهً تٍ عهًٍاٌ تٍ أتى انعض اتٍ انخثا  .16
(7)

 

انثغذادي عهً تٍ يحًذ تٍ انحغٍٍ اتٍ انٍُاس.  .17
(8)

 

ٌٍ اتى عثذهللا يحًذ تٍ انحغٍ تٍ تىصاتح تٍ كًشركٍٍ.ذانثغذادي قطة ان  .18
(9)

 

انثغذادي قىاو انذٌٍ اتى انعض عثذانشحًٍ تٍ صذس اندذٌٍ عهدً تدٍ يحًدذ تدٍ انحغدٍ   .19

اتٍ انٍُاس.
(85)

 

عثٍذهللا عهً تٍ أَجة اتٍ انغاعً.انثغذادي كًال انذٌٍ اتى انقاعى   .21
(88)

 

انثغذادي كًال انذٌٍ اتى انحغٍ عهً تٍ أتً عهً عغكش تٍ اتً َصش اتشاهٍى.  .21
(85)

 

                                 
 .48/354السال ، جالذىبي، تاريم ا( 8)

 .83/588/ج7؛ ابذ كتير، البداية والنياية، مج5/555الذىبي، سير اعال  النبالال، ج( 5)

 .554-8/553/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج( 3)

 .355-358، 358-8/357/ 4المادر نفسو، ج(4)

 .8/583/ 4المادر نفسو، ج(5)

 .8/555/ 4المادر نفسو،  ج(6)

 .83/583/ج7ابذ كتير، البداية والنياية، مج (7)

 .638الغساني، العسبد المسبو ،  (8)

 .3/695/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (9)

 .8/855/ 4المادر نفسو، ج(85)

 .585/كتا  الكا /5المادر نفسو، ج(88)

 .456/كتا  الكا /5المادر نفسو، ج(85)
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انثغذادي انخهٍفح انعانى، انًغرعصى تاهلل عثذهللا تٍ انًغرُصشتاهلل.  .22
(8)

 

انثغذادي يحًذ تٍ عهً تٍ عثذانصًذ اتٍ انهًُ.  .23
(5)

 

تٍ عثذانشحًٍ تٍ عهً انثكشي اتٍ انجىصي. انثغذادي يحً انذٌٍ ٌىعف  .24
(3)

 

انثغذادي يعٍٍ انذٌٍ أتى يحًذ ستٍع تٍ عثذانىاحذ تٍ عثذانىهاب اتٍ عكٍُح.  .25
(4)

 

انثغذادي يعٍٍ انذٌٍ اتى عثذهللا يحًذ تٍ عثذهللا تٍ انحغٍ.  .26
(5)

 

انثغذادي يىفق انذٌٍ عثذانقاهش يحًذ تٍ عهً تٍ عثذانعضٌض اتٍ انفىطً.  .27
(6)

 

انثقجح داس عًادانذٌٍ اتى انفىاسط طغشل تٍ عثذانًغرعصًً.  .28
(7)

 

انثُذٍَجً عًادانذٌٍ أتى انحغٍ عهً تٍ عثذانًهك تٍ أتى انغُائى اتٍ تصال.  .29
(8)

 

انرثشٌضي ٌحٍى تٍ ععذ.  .31
(9)

 

انرقً انًىعىي.  .31
(85)

 

انجًال انقضوًٌُ.  .32
(88)

 

اتٍ انحظٍشي عهً تٍ ٌىعف تٍ ععذ تٍ عهً.  .33
(85)

 

ٍ تٍ عثذانعضٌض تدٍ َصدش تدٍ عثٍدذ تدٍ عهدً تدٍ اتدً ٌانحىساًَ عثذانشحًٍ تٍ سص  .34

                                 
 .3/3957الذىبي، سير اعال  النبالال، ج (8)

 .638الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .5/565ابذ رب ، ذيد طبقات الحنابمة، ج (3)

 .665/كتا  المي /5ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (4)

 .686/كتا  المي /5المادر نفسو، ج(5)

 .864-863/كتا  المي /5المادر نفسو، ج(6)

 .5/745/ 4المادر نفسو، ج(7)

 .5/785/ 4جالمادر نفسو،  (8)

 .48/359الذىبي، تاري  االسال ، ج (9)

 .639الغساني، العسبد المسبو ،  (85)

 .48/385الذىبي، تاري  االسال ، ج( 88)

 .48/359المادر نفسو، ج(85)
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انجٍش.
(8)

 

انذوٌذاس انصغٍش انًهك انًجاهذ اٌثك.  .35
(5)

 

انششٍذي عثذهللا تٍ عثاط.  .36
(3)

 

انشٌحاًَ يحًذ تٍ أحًذ تٍ يحًىد اتى انثُاء.  .37
(4)

 

انضَجاًَ يحًىد تٍ احًذ تٍ يحًذ تٍ ٌخراس.  .38
(5)

 

عثذانىهاب تٍ عثذانشحٍى تٍ عثذانىهاب.اتٍ عكٍُح   .39
(6)

 

انغاليً َجٍة انذٌٍ عثذهللا تٍ عًش.  .41
(7)

 

ششف انذٌٍ تٍ انصذس انعهىي.  .41
(8)

 

صىس تٍ اتشاهٍى.ُانششواًَ قىاو انذٌٍ اتى انُصش ٌىَظ تٍ ي  .42
(9)

 

انشًظ عهً تٍ ٌىعف انكاذة.  .43
(85)

 

ٌحٍى انهاشًً انعهىي.اتٍ صالٌا ذاج انذٌٍ اتى انًكاسو يحًذ تٍ َصش تٍ   .44
(88)

 

اتٍ طاووط ششف انذٌٍ يحًذ انعهىي.  .45
(8)

 

                                 
 .5/564ابذ رب ، ذيد طبقات الحنابمة، ج (8)

 .8/8875الذىبي، سير اعال  النبالال، ج( 5)

 .8/558الذىبي، سير اعال  النبالال، ج (3)

الداودي،  مس الديذ بذ عمي بذ احمد، طبقات المفسريذ، تم: عمي محمد عمر،)مكتبة  (4)
 .5/84 (، ج8975عمر،)مكتبة وىبة، عابديذ، 

 .3/379الذىبي، سير اعال  النبالال، ج( 5)

 .638الغساني، العسبد المسبو ، ( 6)

المختىىىار،  السىىىالمي، ابىىىو المعىىىالي محمىىىد بىىىذ رافىىىع، تىىىاري  عممىىىاال بغىىىداد المسىىىم  منتخىىى  (7)
 .885-884 (،8938تاحيم: عباس العزاوي، )مطبعة االىالي، بغداد، 

 .637الغساني، العسبد المسبو ،  (8)

 .885-4/879/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (9)

 .683الغساني، العسبد المسبو ،  (85)

 .48/596الذىبي، تاري  االسال ، ج (88)
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اتٍ انطثال انرقً عثذانشحًٍ تٍ حًضج.  .46
(5)

 

عثذهللا تٍ خُفش.  .47
(3)

 

انعكثشي فخش انذٌٍ اتى عهً يحًذ تٍ عثذانشحًٍ اتى انثقاء عثذهللا.  .48
(4)

 

عهً تٍ انضتٍذي.  .49
(5)

 

فخش انذٌٍ انشاصي.  .51
(6)

 

انذٌٍ انُاعخ.اتٍ انفشضً جًال   .51
(7)

 

انقضوًٌُ انقاضً انثشهاٌ.  .52
(8)

 

يحًذ تٍ انثىقً.  .53
(9)

 

اتٍ انًخراس تهاء انذٌٍ داود تٍ ذاج انذٌٍ اتى انحغٍ عهً تٍ شًظ انذٌٍ عهً.  .54
(85)

 

اتٍ انًخراس شًظ انذٌٍ عهً تٍ انُقٍة انطاهش انحغٍ انعهىي.  .55
(88)

 

اتٍ انًخراس عًش تٍ جالل عثذهللا انعهىي.  .56
(85)

 

اتٍ انُغاتح شًظ انذٌٍ اتى انحغٍ عهً.  .57
(83)

 

                                                                       
 .535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،  (8)

 .645الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .639المادر نفسو، (3)

 .3/335/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (4)

 .645الغساني، العسبد المسبو ،  (5)

 .76-3/75/ 4ابذ الفوطي، تمخيص مبمع اددا ، ج (6)

 .48/385الذىبي، تاري  االسال ، ج (7)

 .638الغساني، العسبد المسبو ،  (8)

 .639المادر نفسو،  (9)

 .335؛ ابذ عنبة، عمدة الطال ، 535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،  (85)

 .638؛ الغساني، العسبد المسبو ، 535ابذ الفوطي، الحوادث البامعة،  (88)

 .639الغساني، العسبد المسبو ، ( 85)

 .637المادر نفسو،  (83)
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اتٍ انُعًاًَ انقاضً ذقً انذٌٍ عهً.  .58
(8)

 

اتٍ انٍُاس ششف انذٌٍ عثذهللا عهً تٍ عكٍُح.  .59
(5)

 

اتى هاشى ٌىعف.  .61
(3)

 

انهاشًً أحًذ تٍ انقضوًٌُ.  .61
(4)

 

انهًزاًَ انعانى صذس انذٌٍ اتى انًعشش.  .62
(5)

 

 

 

اعرشهذ فً تغذاد حصشا ً وهى ال ًٌثم هزا يا اععفرُا ته انًصادس عًٍ 

دساعح احصائٍح دقٍقح نًٍ قرم عهى ٌذ انًغىل فهشتًا اغفهد انًصادس اعًاء 

1عهًاء كثش وركشخ اناليعٍٍ يُهى فقظ

                                 
 .48/385الذىبي، تاري  االسال ، ج (8)

 .638الغساني، العسبد المسبو ، ( 5)

 .633-635المادر نفسو،  (3)

 .639الغساني، العسبد المسبو ، ( 4)

 .638المادر نفسو،  (5)
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 نتائج البحث

 اتضم مذ ىذا البحث ما ي تي:  
اذ المغىىود عمىىدوا الىى  تعطيىىد الحركىىة العمميىىة فىىي العىىرا  مىىذ  البحىىث ظيىىر  (8

حراذيىىا حتىى  توذفىىت فييىىا الدراسىىة  خىىالد ىىىد  الماسسىىات العمميىىة وتخريبيىىا وا 
 ب كد كامد لما يزيد عذ سنتيذ.

مىىىدى الىىىدمار الىىىذي ااىىىا  خىىىزائذ الكتىىى  فقىىىد ا ىىىارت بعىىىض  البحىىىثك ىىى   (5
واخىىرى ذىىد القيىىت فىىي الماىىادر الىى  اذ كميىىات كبيىىرة منيىىا ذىىد احترذىىت عمىىدًا 

نيىىر دبمىىة فىىي حىىيذ نقمىىت بعىىض منيىىا مىىذ ذبىىد ربىىاالت المغىىود الىى  مرا ىىة 
 وىذه العممية تعد مبزرة وح ية بح  العم  وموروث االنسانية الحضاري.

اذ اليبمىىة المغوليىىة التىىي اسىىتيدفت المبتمىىع البغىىدادي ب ىىكد  البحىىثك ىى   (3
مىني  وذتمىت عىددًا  عا  ابت نار  ضبيا عم  العممىاال والمفكىريذ وذىد نالىت

 كبيرًا مني .

اذ عىىددًا كبيىىرًا مىىذ العممىىاال ذىىد اسىىروا مىىذ ذبىىد المغىىود والذىىوا مىىا  البحىىثافىىرز  (4
الذوه مذ فزع واىانة وبور ت  اطم  سراحي  السبا  متعىددة بعىد اذ اسىاالت 

 القوات المغولية معاممتي .

مغىىود ذىىد اذ عىىددًا كبيىىرًا مىىذ العممىىاال الىىذيذ لىى  ينسىىاذوا وراال ال البحىىثك ىى   (5
فضموا اليبرة فيىابروا الى  المىدذ واالذىالي  المبىاورة وكىاذ ليى  القىدح المعمى  
في نقد موروث بغداد العممي ال  تم  المناط  التي استوطنوىا فانكبوا عمى  

 حركة الت لي  والتعمي  وعمدوا ال  فتم المدارس فييا.

مىىر ذىىاد بالتىىالي فقىىداذ بغىىداد مكانتيىىا السياسىىية والعمميىىة وىىىذا اال البحىىثافىىرز  (6
 ال  انحسار حركة الت لي  وىبرة العقود ال  مار وال ا  والحباز.



 

 

581 

تأثير الغزو المغولي على الحياة 
  العلمية...

 العدد الخامس اآلدابمجلة مداد 

 المصادر والمراجع

 م(8187ىـ/787االربمي، عبد الرحمن بن سنبط قنيتو)ت: 
خالاىىىة الىىىذى  المسىىىبو  مختاىىىر مىىىذ سىىىير الممىىىو ، تاىىىحيم: مكىىىي السىىىيد  -

 )مكتبة المتن ، بغداد، ال. ت(. ،5باس ، ط
 م(8117ىـ/779مد بن عبد اهلل المواتي)ت:ابن بطوطة، مح

رحمىىىىة ابىىىىذ بطوطىىىىة المسىىىىماة تحفىىىىة النظىىىىار فىىىىي  رائىىىى  االماىىىىار وعبائىىىى   -
)ماسسىىىىىىة الرسىىىىىىالة، بيىىىىىىروت، ،4االسىىىىىىفار، تىىىىىىم: عمىىىىىىي المنتاىىىىىىر الكتىىىىىىاني، ط

8985 .)  
 م(8869ىـ/878ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف)ت: 

)الماسسىىىة الماىىىرية العامىىىة لمتىىى لي  ،والقاىرةالنبىىىو  الزاىىىىرة فىىىي ممىىىو  ماىىىر  -
 والتربمة والطباعة والن ر، ال.  ، ال. ت(. 

 م(8587ىـ/688)ت:  ابن جبير، ابو الحسين محمد بن احمد الكناني
 (. 8985)دار اادر، بيروت، ،رحمة ابذ ببير -

 ( م8888ىـ/855)ت: ابن حجر العسقالني، شياب الدين أحمد 
العمميىىة،  ةكتبىىالم ىىتبو، تىىم: عمىىي محمىىد الببىىاوي، )المتباىىر المنتبىىو بتحريىىر  -

 (.  8967بيروت، 
 م( 8171ىـ/861الخطيب البغدادي، احمد بن عمي ابو بكر )ت: 

 )دار الكت  العممية، بيروت، ال. ت(. ،تاري  بغداد -
 م(8815ىـ/818ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد )ت: 

المبتىد  والخبىر فىي ايىا  العىر   تاري  ابذ خمدوذ المسم  بكتا  العبىر وديىواذ -
)دار الكتىى  العمميىىة، ،والعبى  والبربىىر ومىىذ عااىىرى  مىذ ذوي السىىمطاذ االكبىىر

  (. 8979بيروت، 
مقدمىىىة ابىىىذ خمىىىدوذ، تىىىم: حامىىىد احمىىىد الطىىىاىر، )دار الفبىىىر لمتىىىراث، القىىىاىرة،  -

5554 .)  

 



 

 

584 

أ.د. عبد الستار مطلك & عبد المنعم  
 حامد

 العدد الخامس مجلة مداد اآلداب

 م( 8518ىـ/985)ت:  الداودي، شمس الدين محمد بن عمي ابن احمد
  (. 8975لمفسريذ، تم: عمي محمد عمر، )مكتبة وىبة، عابديذ، طبقات ا -

 م( 8585ىـ/991الديار بكري، حسين بن محمد بن الحسن)ت: 
)ماسسىىىىة  ىىىىعباذ الن ىىىىر والتوزيىىىىع، ،تىىىىاري  الخمىىىىيس فىىىىي احىىىىواد انفىىىىس نفيس -

 بيروت، ال. ت(. 
 م(8187ىـ/788الذىبي، محمد بن عثمان بن قايماز التركماني)ت: 

)بيىىت االفكىىار الدوليىىة، لبنىىاذ، ،نىىبالال، عنايىىة: حسىىاذ عبىىد المناذسىىير اعىىال  ال -
5554 .)  

ابن رجب، زين الدين ابو الفرج عبـد الـرحمن بـن شـياب الـدين احمـد البغـدادي     
 م( 8195ىـ/795)ت:

)مطبعىىىىة السىىىىنة ،الىىىىذيد عمىىىى  طبقىىىىات الحنابمىىىىة، تاىىىىحيم: محمىىىىد حامىىىىد الفقي -
  (. 8955المحمدية، القاىرة، 

 م(8575ىـ/678الساعي، تاج الدين عمي بن انجب)ت: ابن 
 ىى(. 8359مختار اخبار الخمفاال، )المطبعة االميرية، القاىرة،  -

ســـبط ابـــن الجـــوزي، شـــمس الـــدين ابـــو الميفـــر يوســـف بـــن قزاوغمـــي التركـــي 
 م( 8556ىـ/658)ت:

مىىىرآة الزمىىىاذ فىىىي تىىىاري  ارعيىىىاذ، )مطبعىىىة مبمىىىس دائىىىرة المعىىىار  العتمانيىىىة،  -
  (. 8955اد، حيدر آب

 م(8169ىـ/778السبكي، تاج الدين ابو نصر عبد الوىاب)ت:
 طبقات ال افعية الكبرى، )المطبعة الحسينية، مار، ال. ت(.  -

 م( 8896ىـ/915)ت:  السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
االعالذ بالتوبي  لمىذ ذ  التىاري ، تىم: فرانىز روزنتىاد، بعنايىة: د.اىالم احمىد  -

  (. 8963)مطبعة العاني، بغداد، ، العمي
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 م( 8175ىـ/778السالمي، ابو المعالي محمد ابن رافع)ت:
 ،تىىىىاري  عممىىىىاال بغىىىىداد المسىىىىم  منتخىىىى  المختىىىىار، تاىىىىحيم: عبىىىىاس العىىىىزاوي -

  (. 8938)مطبعة االىالي، بغداد، 
 م(8515ىـ/988السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن)ت:

)دار الفكر العربي، القىاىرة، ال.  ،ابراىي تاري  الخمفاال، تم: محمد ابو الفضد  -
 ت(. 

المزىىىىر فىىىي المغىىىة وانواعيىىىا، تىىىم: فىىىااد عمىىىي مناىىىور، )دار الكتىىى  العمميىىىة،  -
  (. 8998بيروت، 

 م(8165ىـ/768ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر بن احمد)ت: 
)دار الحريىىة ،عيىىوذ التىىواري ، تىىم: د. فياىىد السىىامري ونبيمىىة عبىىد المىىنع  داود -

  (. 8985اعة، بغداد، لمطب
)دار اىىىادر، بيىىىروت،  ،فىىىوات الوفيىىىات والىىىذيد عمييىىىا، تىىىم: د. احسىىىاذ عبىىىاس -

8974 .)  

 م(8165ىـ/768)ت: الصفدي، صالح الدين خميل ايبك
)دار احيىىاال التىىراث،  ،الىىوافي بالوفيىىات، تىىم: احمىىد االرنىىااوط وتركىىي ماىىطف  -

  (. 5555بيروت، 

 م(8119ىـ/719طباطبا)ت: ابن الطقطقي، محمد بن عمي 
)دار اىىىىادر، بيىىىىروت، ال. ،الفخىىىىري فىىىىي اددا  السىىىىمطانية والىىىىدود االسىىىىالمية -

 ت(. 
 م(8586ىـ/685)ت:  ابن العبري، غريغوريوس ابو الفرج بن اىرون

)دار الرائىد  ،تاري  مختار الدود، تاحيم: اال  انطوذ االحاني اليسىوعي -
  (. 8983المبناني، بيروت، 
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 م(8118ىـ/719)ت:  حق البغدادي، صفي الدين عبد الحقابن عبد ال
مرااد االطالع عم  اسماال االمكنىة والبقىاع، تىم: عمىي محمىد الببىاوي، )دار  -

  (. 8954المعرفة لمطباعة والن ر، بيروت، 
 م(8678ىـ/8189ابن العماد الحنبمي، ابو الفالح عبد الحي)ت: 

 عممية، بيروت، ال. ت(. )دار الكت  ال ، ذرات الذى  في اخبار مذ ذى  -
 م(8858ىـ/858)ت: ابن عنبة، جمال الدين احمد بن عمي الحسيني

عمدة الطال  في انسا  آد طال ، تاحيم وتعميى : السىيد محمىد اىاد  آد  -
 )دار االندلس لمطباعة والن ر والتوزيع، النب ، ال. ت(.  ،بحر العمو 

 م(8811ىـ/811)ت: الغساني، اسماعيل بن العباس
بد المسىىىبو  فىىىي البىىىوىر المحكىىىو  فىىىي طبقىىىات الخمفىىىاال والممىىىو ، تىىىم: العسىىى -

)دار التىىراث االسىىالمي لمطباعىىة والن ىىر والتوزيىىع، ،  ىىاكر محمىىود عبىىد المىىنع 
  (. 8975بيروت، 

 م(8888ىـ/858القمقشندي، احمد بن عمي )ت:
اىىبم االع ىى  فىىي اىىناعة االن ىىاال، تىىم: يوسىى  عمىىي طويىىد، )دار الفكىىر،  -

  ( 8987دم  ، 
ابــــــن كثيــــــر، عمــــــاد الــــــدين ابــــــو الفــــــداء اســــــماعيل بــــــن عمــــــر القرشــــــي  

 م( 8175ىـ/778)ت:
 )دار الفكر، بيروت، ال. ت(.  ،البداية والنياية -

 م( 8879ىـ/888مغمطاي، عالء الدين بن قمج بن عبد اهلل البكرجي)ت: 
مختاىىىر تىىىاري  الخمفىىىاال، تىىىم: اسىىىيا كميبىىىاذ عمىىىي بىىىارح، )دار الكتىىى  العمميىىىة،  -

  (. 5553بيروت، 
 م(8581ىـ/988)ت: النيروالي، قطب الدين

 ىى(. 8375)مطبعة السعادة، مار،  ،االعال  باعال  بيت ا  الحرا  -
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 م(8188ىـ/788)ت:  اليمذاني، رشيد الدين فضل اهلل
)دار احيىىىاال الكتىىى   ،د اىىىاد  ن ىىى ت وآخىىىروذبىىىامع التىىىواري ، تربمىىىة: محمىىى -

 العربية، ال. ، ال.ت(. 
ــــــــــــي ــــــــــــد اهلل الروم ــــــــــــو عب ــــــــــــدين اب ــــــــــــوي، شــــــــــــياب ال ــــــــــــاقوت الحم ي

 م( 8558ىـ/656)ت: 
 )دار احياال التراث العربي، بيروت، ال. ت(  ،معب  اردباال -
 )دار الفكر، بيروت، ال. ت(.  ،معب  البمداذ -

 المراجع الحديثة

 اآللوسي، محمود شكري
)مطبعىىىة دار  ،تىىىاري  مسىىىابد بغىىىداد وآتارىىىىا، تيىىىذي : محمىىىد بيبىىىت ارتىىىري  -

 ىى( 8346السال ، بغداد، 
 بدر، مصطفى طو 

محنة االسال  الكبرى او زواد الخالفة العباسية مذ بغداد عمى  ايىدي المغىود،  -
  (. 8999)مطابع الييئة المارية العامة لمكتا ، ،5ط

 براون، ادوارد جرانفيل
فىىىي ايىىىراذ مىىىذ الفردوسىىىي الىىى  السىىىعدي، تربمىىىة: ابىىىراىي  امىىىىيذ تىىىاري  االد   -

  (. 8954)مطبعة السعادة، مار،  ،ال واربي
 حسن، حسن ابراىيم

تىىىىىاري  االسىىىىىال  السياسىىىىىي والىىىىىديني والتقىىىىىافي واالبتمىىىىىاعي، )مكتبىىىىىة النيضىىىىىة  -
  (. 8967المارية، القاىرة، 

 الخالدي، اسماعيل عبد العزيز
  (. 8984العال  االسالمي والغزو المغولي، )مكتبة الفالح، الكويت،  -

 دحالن، احمد زيني 
الفتوحىىىىات االسىىىىالمية بعىىىىد مضىىىىي الفتوحىىىىات النبويىىىىة، )دار الكتىىىى ، بيىىىىروت،  -

8953 .)  
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 دي طرازي، الفايكنت فيميب 
)مطبعىىىىة بوزيىىىى  الاىىىىقمبي، بيىىىىروت،  ،خىىىىزائذ الكتىىىى  العربيىىىىة فىىىىي الخىىىىافقيذ -

 ال.ت(. 
 عماد عبد السالم  رؤوف،

  (. 8966مدارس بغداد في العار العباسي، )مطبعة دار الباري، بغداد،  -
 زيدان، جرجي

)من ىىىىىىورات دار مكتبىىىىىىة الحيىىىىىىاة، بيىىىىىىروت،  ،5تىىىىىىاري  آدا  المغىىىىىىة العربيىىىىىىة، ط -
8978 .)  

 الساعدي، محمد الشيخ حسين 
مىىىىاذ، )مطبعة النعقمىىىىي واسىىىىرار سىىىىقوط الدولىىىىة العباسىىىىية،بىىىىذ العمامايىىىىد الىىىىديذ  -

  (. 8975النب ، 
 الشبيبي، محمد رضا 

  (. 8955)مطبعة التفيض، بغداد،  ،مارخ العرا  ابذ الفوطي -
 شمبي، احمد 

)مكتبىة النيضىة الماىرية،  ،7تاريخيىا، ط -فمسفتيا -التربية االسالمية نظميا -
  (. 8985القاىرة، 

 )مكتبىىىىىىة النيضىىىىىىة ،3موسىىىىىوعة التىىىىىىاري  اإلسىىىىىىالمي والحضىىىىىارة اإلسىىىىىىالمية، ط -
 المارية، القاىرة، ال.ت(.

 الصياد، فؤاد عبد المعطي
  (. 8974)مكتبة ال ري  وسعيد ر فت، ال.  ،  ،المغود في التاري  -

 ضاحي، فاضل جابر 
)مطبعىة العااىمي، بغىداد، ،ا ر  االخبار في ضىياع الحقىائ  والكتى  وادتار -

5556 .)  
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 عاشور، عبد الفتاح وآخرون 
)من ىىىىىىىورات ذات  ،5االسىىىىىىىالمية العربيىىىىىىىة، طدراسىىىىىىىات فىىىىىىىي تىىىىىىىاري  الحضىىىىىىىارة  -

  (. 8986السالسد، الكويت، 
 العباسي، محفوي 

  (. 8995العباسيوذ بعد احتالد بغداد، )دار ال اوذ التقافية العامة، بغداد،  -
 عبد العزيز، محمد الحسيني 

 )دار العم  المالييذ، بيروت، ال.ت(.  ،الحياة العممية في الدود االسالمية -
 العريني، السيد باز 

  (. 8967)دار النيضة العربية لمطباعة والن ر، بيروت،  ،المغود -
 عمر، فاروق 

تاري  العرا  فىي عاىور الخالفىة العربيىة االسىالمية، )مكتبىة النيضىة، بغىداد،  -
8988 .)  

الخالفىىىة العباسىىىية السىىىقوط واإلنييىىىار، )دار ال ىىىرو  لمن ىىىر والتوزيىىىع، عمىىىاذ،  -
5553 .)  

 سميمان بن حمد  العودة،
كي  دخىد التتىر بىالد المسىمميذ  االدوار الخفيىة فىي سىقوط الخالفىة العباسىية،  -

  (. 5558)دار طيبة لمن ر والتوزيع، الرياض،  ،3ط
 الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الحسيني االدريسي 

 ، ال. ت(. نظا  الحكومة النبوية المسم  التراتي  االدارية، )بيروت، لبناذ -
 الكروي، ابراىيم، شرف الدين، عبد التواب 

)من ىىورات السالسىىد، الكويىىت،  ،5المربىىع فىىي الحضىىارة العربيىىة االسىىالمية، ط -
8987 .)  
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 كمال الدين، جميل 
بغىىىداد مركىىىز العمىىى  والتقافىىىة العالميىىىة فىىىي القىىىروذ الوسىىىط ، )من ىىىورات وتوزيىىىع  -

  (. 8985المكتبة العالميذ، بغداد، 
 مجموعة مؤلفين 

  (. 8998)دار الحكمة لمطباعة والن ر، بغداد،  ،بغداد في التاري  -
 مجموعة مؤلفين 

  (. 8985)دار الحرية، بغداد،  ،حضارة العرا  -
 مجموعة مؤلفين 

  (. 8983)دار لمطباعة والن ر، بغداد،  ،العرا  في التاري  -
 معروف، ناجي 

  (.8959العاني، بغداد، تاري  عمماال المستنارية، )مطبعة  -

عممىىىىاال النظامىىىىىات ومىىىىىدارس الم ىىىىىر  االسىىىىىالمي، )مطبعىىىىىة االر ىىىىىاد، بغىىىىىداد،  -
8973.)  

)مطىىىابع دار ال ىىىع ، القىىىىاىرة، ،5المىىىدارس ال ىىىرابية ببغىىىداد وواسىىىط ومكىىىة، ط -
8977 .)  

 ىياجنة، محمد احمد موسى 
، ال. )مطىىابع الدسىىتور التباريىىة، اربىىد ،محىىاظرات فىىي تىىاري  المغىىود والمماليىى  -

 ت(. 
 ياسين، باقر 

  (. 8999تاري  العن  الدموي في العرا ، )دار الكنوز االدبية، بيروت،  -

 الرسائل واالطاريح الجامعية 

 حيدر، عبد الرحمن فرطوس 
االيمخاذ ىوالكو ودوره في ن  ة وذيا  الدولة االيمخانيىة، اطروحىة دكتىوراه  يىر  -

  (. 5553)كمية االدا ، بامعة بغداد،  ،من ورة
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 عبد اهلل، محمد نجم
 ( 8345- 8558ىىىى/ 738-ىىىى656)،المغىىوليالموذىى  العربىىي مىىذ التحىىدي   -

رسىىىالة مابسىىىتير  يىىىر من ىىىورة )المعيىىىد العىىىالي لمدراسىىىات القوميىىىة اال ىىىتراكية، 
  (.8984بامعة المستنارية، 
 آل ياسين، محمد مفيد 

 ،  فىي القىرذ السىابع اليبىري، اطروحىة دكتىوراه من ىورةالحياة الفكرية في العرا -
  (. 8975)كمية اردا ، بامعة بغداد، 

 الدوريات 

 مجموعة مؤلفين  
عممىىاال العىىىرا  بىىىيذ القىىرنيذ السىىىابع والحىىىادي ع ىىر اليبىىىرييذ، بيىىىت الحكمىىىة ،  -

  . 8998(، ت ريذ االود، 55سمسمة المائدة الحرة، العدد )
 المصادر والمراجع الفارسية 

 م( 8571ىـ/675الطوسي، محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين)ت: 
 ،كيفية واذعة بغداد، ذيد كتا  البويني، بيانك اي، باىتما : محمد رمضاني -

 ىى(. 8337خاور، تيراذ،  ال)مطبعة بانباند
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Abstract 
Clear from this research as follows: 

1. Research has shown that the Mongols baptized to disable the scientific 

movement in Iraq through the demolition of scientific institutions and 

vandalizing and burning until it ceased fully study for more than two 

years. 

2. research revealed the extent of destruction that hit the bookcases has 

indicated to some sources, large quantities of which had burned 

intentionally and others have thrown in the Tigris River while quoted 

some of them by the men of the Mongols to Maragheh and this process 

is a massacre and atrocities against science and inherited human 

civilization. 

3. research revealed that the Mongol attack that targeted al-Baghdadi 

society in general poured fire of anger on scientists and intellectuals has 

won them and killed many of them. 

4. Sort search that a large number of scientists have been captured by the 

Mongols and lost their ćáÇŢćÉ of panic and insulting and Gore then 

released for various reasons after the Mughal forces abused their 

treatment. 

5. research revealed that a large number of scientists who did not get 

caught up in the Mongols have preferred immigration Vhagroa to cities 

and neighboring provinces and had them mug Alli in the transfer of 

inherited Baghdad scientific to those areas settled Vankpoa on the 

movement of authoring and education and crafted to open schools there. 

6. Lovers Find loss Baghdad its political and scientific and this 

consequently led to the decline of the movement of authoring and brain 

drain to Egypt and the Levant and the Hijaz. 

 





 


